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B  E  Ş  İ  N  C  İ    B  Ö  L  Ü  M 
 

      Beşinci bölüm bazı İsim'lerin, Ayeti kerime'lerin ve Sure'lerin 
havassı celilesi hakkındadır. 
 

ZAT (ALLAH) İSMİ ŞERİFİ'NİN HAVASSI CELİLESİ 
      Büyük İslam alimleri ve evliyaları lafza-i celalin (Allah) ismi 
a'zam olduğuna dair ittifak etmişlerdir. Çünkü lafza-i celal Zat ismi 
şerifi olup, diğer bütün isimler Allah ismi a'zamına birer sıfattırlar. 
Zat ismi şerifi hiçbir isme sıfat olamaz. Rahman kimdir? diye 
sorulsa Allah'tır diye cevap verilir. Ğaffar kimdir? diye sorulsa, yine 
Allah'tır diye cevap verilir.  
      Lafza-i celal Kurani kerimin içinde 2360 defa geçmektedir. Bu 
yüzden zat'ı aliyye itibariyle en yüce isimdir. 
      Lafza-i celal diğer bütün isimlerin güzel manalarını kendinde 
toplayan sultan isim olmakla, diğer isimler üzerinde yüce bir 
üstünlüğü vardır. Esmaül hüsnadan her bir ismin ayrı ayrı sahip 
olduğu özellikleri Lafza-i celalde toplandığından dolayı onunla zikir 
etmek bütün isimlerle zikre eşittir. Herhangi bir niyet ve maksatla 
Lafza-i celalin zikri keskin kılıç gibidir. İsmi zat ile herhangi bir 
dileğinin olması niyetiyle bu isme başvurup dua eden kimse 
duanın adab ve şartlarında kusur etmiş olsa bile yine meydana 
gelir. Çünkü diğer isimlerin kutbu ve en büyüğüdür. 

      Lafza-i celalin birinci harfi olan elif harfi kaldırılsa lillâh (���) olur 

ki, buda zatı uluhiyeti gösterir. İkinci harfi olan lam harfi çıkarılsa 
ilah (������) olur ki, yine Cenabu hakka işarettir. İki lam harfi kaldırılsa, 

Ahin (	
�) olurki buda Hazreti Mevla demektir. Bir lam ile bir he harfi 

çıkarılsa Süryani lisanında İlah ( ������) manasına gelen Alin (	��) olur. 

İki lam ile elif harfi çıkarılsa he harfi kalırki, buda Zatı uluhiyete 
işaret olan Hu ( ���) demektir. Ama diğer isimlerden bir harf alsan, 

ismin manası bozulur. 
      Gece gündüz her fırsatta Lafza-i celali zikir eden kimseye Hak 
Teala hazretleri azamet, heybet ve itibar verip, yüksek derecelere 
ihsan buyurur. İnsanların yanında makbül ve hürmet gören birisi 
olur. Hakikatte anlayışı ve kalp gözü açılır, anlaşılması zor hakikat 
lerin sırrına vakıf olur. Olacak olan hadiseleri daha önceden 
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müşahede eder. Alemlerin ulvi ruhanileri ile münasebet kurar ve 
onlarla görüşür. 
      Allah c.c. ismi şerifi daire-i Rabbani ehlinden kutbun zikridir. 
      1. Abdestli olarak yatağına yatıp Allah c.c. ismi şerifinin zikrine 
başlayıp, uykusu gelinceye kadar zikrine devam eden kimse lutf ve 
inayet sahibi olup, esrarı meleküte erişir. Rüyasında hayırlı şeyler 
müşahede eder. Her zor işi kolaylıkla hallolur. Uyurken hiç kimse 
ona zarar veremez. Hanesinede afat ve bela uğramaz. 
 

      2. Doktorların aciz kaldığı bir hasta üzerine Allah c.c. ismi şerifi 
çok zikredilirse ve o hastanın eceli gelmemişse, Allah Teala nın 
izniyle muhakkak iyileşir. Hasta olan kimsede her fırsatta Allah c.c. 
ismini çok zikrederse, en kısa zamanda şifaya kavuşur. 
 

      3. Allah c.c. ismi şerifini Cuma günü Cuma namazından önce 
Ya nidası ile (Ya Allah) 1000 defa okumaya devam eden kimsenin 
rızık ve kazancı artar. Bolluk ve refaha kavuşup, dilemiş olduğu 
herşeyde kolayca yerine gelir. 
 

      4. Herhangi bir Arabi ayın ilk Cuma günü oruçlu olarak birinci 
saatte gümüş yüzük üzerine Allah c.c. ismi şerifini nakşedip, bu 
yüzüğü parmağında taşıyan kimse herkez tarafından sevilir, her 
yerde sözü geçer ve her istediğini yerine getirirler. Bu yüzüğü 
bakire bir kız taşırsa en kısa zamanda hayırlı bir evlilik yapar. Bu 
yüzüğe sahip olan kimse hergün en azından yüzükte yazılı Lafza-i 
celale bakarak  66 defa Allah ismini zikretmelidir. Bir kimseden bir 
talepte bulunacağı zaman yüzük sağ ele takılmalıdır. 
 

      5. Temiz bir tabak içine 66 defa Allah ismi şerifini yazıp, 
zemzem, memba veya yağmur suyu ile yazıyı sildikten sonra bu 
suyu hasta olan kişiye içirirsen, hastanın eceli gelmemişse, Allah 
Teala hazretlerinin izniyle şifa bulur ve sihhate kavuşur. 
      Sarası tutmuş ve baygın yatan saralının üzerine bu sudan 
serpilirse, saralı olan kimsenin Cini yanar ve Allah Tealanın izniyle 
aklı başına gelir. 
      İmam Ahmed bin Ali el Buni r.a. şöyle buyurmuştur: Otuzdört 
seneden beri saraya mübtela olan bir zata bunu tavsiye ettim. Üç 
gün oruç tutup itikaftan sonra, bir tabağa 66 defa Allah ismi şerifini 
yazdıktan sonra suyunu saralının üzerine serpti. Saralı hasta 
şifaya kavuştu ve bir daha kendisini sara tutmadı.  
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      Sara tutmuş ve baygın bir vaziyette yatan bir kimseyi ayıltmak 
istersen: Mavi renkli keten bez üzerine hurufu mukatta' olarak 66 
defa Allah ismi şerifini yaz. Yazdığın bezi fitil gibi büküp yaktıktan 
sonra saralının burnuna dumanını çektirirsen, saralının aklı başına 
gelir ve ayağa kalkar. 
      Sara tutan kişinin parmaklarına Allah c.c. ismi şerifi hurufu 
mukatta' olarak yazılırsa, arız Cin yanar. 
 

      6. Bir kağıt üzerine 70 defa Allah ismi şerifini yazdıktan sonra, 
yazıyı bir sürahinin içinde su ile silip bu suyu hasta olan kimseye 
içirirsen, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur ve hastalığından kurtulur. 
 

      7. Her türlü dileğinin yerine gelmesi için, kamer şartayn 
menziline geldiği zaman iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta 
Fatiha ile Ayetel kürsiyi, ikinci rekatta Fatiha suresi ile ihlas 
suresini okuyup, namazdan sonra ismi Zatı 111 defa oku. Allah'tan 
riyaset, heybet, azamet, insanların arasında sözü geçerli olmak ve 
insanların kendisine itaatini isterse, istediği dilediğine ulaşır. 
 

      8. Rızkı kolaylaştırmak için ismi Zat'ı (Allah) günde 5000 defa 
okuyup, ardından 1000 defa Yâ Hayyu Yâ Kayyûm (���������� �������) isim 

lerini zikreden kimsenin, bir hafta geçmeden rızkı çoğalır ve her 
yerden rızık gelir. 
 

      9. Allah Teala hazretlerine ismi a'zam ile dua etmek isteyen 
kimse aşağıdaki vefki Kamer Şartayn  menzilinde iken yazıp, 
vefkin üzerine 66 defa Allah ismi şerifini okuduktan sonra vefki 
üzerine alır ve dilediğini isterse, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
duası anında kabül olur 
      Yazılacak vefk budur: 
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      10. Bir kimsenin kalbini diğer bir kişiye muhabbetle sevdirmek 
istersen: Aşağıdaki Allah ismi şerifinin vefkini sezab suyu ve 
kamıştan bir kalemle yazdıktan sonra vefki bir nar sopasına veya 
hurma dalına as. Astıktan sonra Habbahan buhuru tüttürerek ismi 
zatı (Allah) 4356 defa oku. Daha sonra hadimi istediğin kişiye 
gönderirsen, seni mutlu edecek şeyi en kısa zamanda görürsün. 
Ama bu ameli tenha bir mekanda ve taharet üzere yaparsın. Talip 
olan kişide bu vefki üzerinde taşır. 
      Yazılacak Vefkin şekli budur: 
 

 
 

      11. Şeyh Semşeddin İsfehani r.a. hazretleri üçlü vefk ile Allah 
c.c. ismi şerifinin tasrifi hakkında iki güzel yöntem bildirmiştir. 
      Bu iki yöntemin birincisi hayır amellerinde, ikincisi şer (Kötü) 
amellerinde kullanmak içindir. 
      Birinci yöntem: Ortası boş bu üçlü vefke ''Müsellesi hali vasat'' 
denir. Vefk olunacak adet 12 ye bölünür. Harici kısmet birinci 
haneye yazılır ve birer misli zamla vefkin beşinci hanesine kadar 
çıkılır. Kesirde kalan adet altıncı haneye ilave edilerek, yine birer 
misli zamla sekizinci hane olan son haneye kadar gidilerek ortası 
boş üçlü vefk tamamlanır. Bu yönteme BEHDAZ VECET yöntemi denir. 
      Hayır amellerinde Behdaz vecet yöntemiyle Allah ismi şerifinin 
üçlü vefkini yapalım. Allah ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 66 
adedini 12 ye böldük. Harici kısmet 5, kesirdede 6 adedi kaldı. 
Ortası boş üçlünün Behdaz vecet yöntemine göre 5 adedini birinci 
haneye yazar ve birer misli zamla beşinci haneye kadar çıkarız. 
Altıncı haneye kesirde kalan 6 adedini ilave eder ve yine birer misli 
zamla son hane olan sekizinci haneye kadar çıkarak vefki 
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tamamlarız. Ortası boş olan haneyede dileğinin ismini adet veya 
harf olarak yazarsın. 
      Ortası boş olan Allah isminin vefki budur: 
 

 
 

      Behdaz vecet yöntemiyle yapılan ortası boş olan bu üçlüyü 
kullanmanın şekli: Temiz bir toprak veya kum üzerine bu 
yukarıdaki vefki elinle yazdıktan sonra iki rekat hacet namazı kıl. 
Birinci rekatta Fatiha ile İnşirah suresini, ikinci rekatta Fatiha ile 
Nasr suresini oku. Namazdan sonra 1166 defa Ya nidası ile Allah 
ismini zikredersen ve hayır olan isteğinide niyetine alırsan, o 
niyetin Allah c.c. ın izniyle gerçekleşir. 
      İkinci yöntem: Vefk olunacak adetten 6 adedini çıkarır ve kalan 
adedi 4 e böleriz. Harici kısmeti be hanesine yazar ve bir 
ekleyerek dal hanesine yazarız. Tekrar bir ekleyerek vav hanesine 
yazar ve yine bir ekleyerek ha hanesine yazarız. Sonra be ve dal 
hanelerini toplayıp, toplamı vefke koyduğun adetten çıkarıp kalan 
adedi tı hanesine yazasın. Be ve vav hanelerini toplayıp, vefke 
koyduğun adetten çıkarıp kalan adedi ze hanesine yazarsın. Dal 
ve ha hanelerini toplayıp, toplamı vefke koyduğun adetten çıkarıp, 
kalan adedi cim hanesine yazarsın. Daha sonra vav ve ha 
hanelerini toplayıp, toplamı vefke koyduğun adetten çıkarıp, kalan 
adedi elif hanesine yazarsın. Böylece ortası boş olan BEDUH ECZETİN 

yöntemiyle yapılan vefk tamamlanmış olur. 
      Şer amellerinde Beduh eczetin yöntemiyle Allah ismi şerifinin 
ortası boş üçlü vefkini yapalım. Allah isminin sayısal karşılığı olan 
66 adedinden 6 çıkardık ve kalan 60 adedini 4 e böldük. Harici 
kısmet 15 kaldı. Bu adedi be hanesine yazar ve bir ekleyerek dal 
hanesine yazarız. Yine bir ekleyerek vav hanesine yazar ve tekrar 
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bir ekleyerek ha hanesine yazarız. Sonra be ve dal hanelerini 
toplar, toplam 31 adedini 66 dan düştük. Kalan 35 adedini tı 
hanesine yazarız. Be ve vav hanelerini toplar, toplam 32 adedini 
66 dan çıkarırız, 34 kalır. Bu adedi ze hanesine yazarız. Dal ve ha 
hanelerini topladık, toplam 34 oldu. Bu adedi 66 dan çıkardık, 32 
kaldı. Bu adedi cim hanesine yazarız. Daha sonra vav ve ha 
hanelerini topladık, toplam 35 oldu. Bu adedi 66 dan çıkardık, 31 
kaldı. Bu adedi elif hanesine yazar ve vefki tamamlarız. 
      Ortası boş olan Allah isminin vefki budur: 
 

 
 

Ortası boş olan haneyede dileğin olan şeyin ismini adet veya harfli 
olarak yazarsın.  
      Beduh eczetin yöntemiyle yapılan ortası boş olan bu üçlüyü 
kullanmanın şekli: Temiz bir toprak veya kum üzerine vefki elinle 
yazıp, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ile Zilzal 
suresini, ikinci rekatta Fatiha ile Tebbet suresini oku. Namazdan 
sonra 1166 defa Allah ismi şerifini zikret. Zikrederken kast ettiğin 
kişiyi niyetine alırsan, olacak olan acaiblikleri ve o kişinin başına 
gelecekleri görürsün. Bu iki yöntemdede vefkin vasat hanesine 
(boş hane) dileğinin ismini adet veya harf olarak yazarsın. Sana 
kadar ulaşan bu sırrın kıymetini bil. 
 

      12. İmam Havarizmi r.a. hazretleri Allah c.c. ismi şerifi ile yüce 
bir yöntem zikretmiştir. Allah ismi şerifinin aşağıda gelecek olan 
üçlü vefkini altından bir yüzük taşı üzerine, taşın arkasınada Allah 
ismi şerifinin hadimi olan Kehyâl ( ���������) ismini nakşettikten sonra, 

her farz namazın arkasından Allah c.c. ismini 66 defa zikreder ve 
sonunda aşağıda gelecek olan Kasemi 1 defa okuyup buna bir 
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müddet devam ederse, Allah isminin hadimi olan melik Kehyâl 
gelip okuyanın başına bir taç giydirir. Böylece okuyan kimse 
heybetli, azametli, vakurlu ve dilemiş olduğu hayır veya şer 
amellerinde ehil olup dilediği gibi kullanır. Hatta zalim bir kimseye 
gazap ile nazar etmiş olsa anında kahreder. 
      Allah isminin üçlü vefki budur: 
 

 
 

      Okunacak Kasem budur: 
 

      ��	������� �� �� !"�#$���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*  ���(���� �+�,�*   -)����. 
        �/ ��#�* �0%�/�� 12���%�3 14��%�& ��5%�%�,�6 �7�� �8�9%�:��. 9��&��.��   �;��3�<�= �

 ���>!��,�? ���,�*      �@�5�/ 12�*��#�? ��5�������6 �7����     ���� �2<!.�����A��� �"�����<�A��� �7
 �'�%�/ �B�>�C�6          �<DE���>�� �<�����: �B�>�C�5�. �!>�& �F�G��5�* H���I�*�� ������: 

  �� ����� �+�J�5�.�� �G���������      �7���� �8�	��A��� ���K����L �7��5�M�(�*�6  �N%<�C
���/  ���,�* �'�? !�        �O�JP��� �2�&��� ����� �Q��� �!>�& �R�@�:���� ���S�%��

  �� �T�U��         �O%�J���<�. ��<�V��E�� �8�!.�� ��#�6���W�& �@�L�� 	2�C%�J�� �X�T�U��
����. �O%�J����.<� �� !"�#$���� �O%�J<��	������� ��Y�?����  �"%���  �Z9��C�>�*   
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��,�C�     ���� ���� �O�[�\ �F�G������� �X   �DE���>�� �]�>�%�E���� H�T$�� ���(  �0�J�/ 
    �� �F���* �̂ ���& H�_�G�� ��_����\��      �]<�� �'�?��. �F���� �̀ �9��� H�@���:

�"������ �a�/����   �"�a�/�� ���K�� �"        �"���/�� ���K�� �"���A�. 9@�& �]�� �b�%�� �'�?��. 
 �c���� �d�@�:��.        �Y�(�#���� ��(�*�� ���(���: �]�* H���L��(�*�� ���(���� �����* ��	�

   �"�.���? �'�*� ���%�/ �]�*        �G�<	3 �Q���L ����/ �����? �]�* �Y�%�L�� ��(�*��
��5%���;          �"$����� �]�%���/ -)� �$�� e@!(�,�? ���%���  ����/ �]�>���f� ����? �+�,�*�� 

  �g�5�* �Q�g�A�6 �7��   �Gh�? �Q%�#���6�� �������J�? �B  �O�[�M�6 �7���� ��*   �'�/ ��� 
       ��%�i���. ��(%�� H�_����? H���g�6 �7���� �X�	M���(����� �����(��� �"����/  �'�? 

  �O�[�M�6 �7���� �;��S�E���    �6�	M���(��� �̀ ����G�� �'�/ ��� �X�!%  �X�<!%�C�����  
     ���(���� ���� �'�? �4!@�(�>���(���    H�T$�� �X��C�I���� �;��(���W�� �j�?��g���

          �X�<�:�	����(��� �]�* ���� �Y�,!����� �X��kP��� DQ	\ ��� �]�* �Y�%!(���6
           �l�I<!5�� �"�A� �<�.�� ������(��� �"�A� ��. �8�9%�:��. 9��&��. -)����. -)����. -)����.

    �U ����������6 �7�� ��	��c���� -)����.�_��8      ����/ ��! �� e
��%�#�\ �"������ ��T�K 
m�.�@�: e;���= DQ	\. 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke bi hakki 
ismike yâ Allâhü yâ Hayyü yâ Kayyûmü en tahyînî hayâten 
tayyibeten eîşü bihâ alâ şâtîi bahri mehabbetike ve en telbisnî 
mehâbeten ındel avâlimil ulviyyeti ve in teftah ayni kalbî ve 
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basarî bi nûrike hattâ yenfetihu kalbî li telakkîl esrâri ve 
yentiku lisâni bi meknûni cevâhiril ulûmi ve en tefîdı aleyye 
min bahri feydıkel akdesi hattâ asli ilâ sâhatil lutfi ve huznî 
ehaztü latîfetü ecidü halâvetihâ eyyâmü li kâike yâ Latîfü yâ 
Latîfü yâ Latîfü Allâhümme innî eselüke bi teferruğı nesîmi 
nesemâti nefehâti esrârike keşfi sirri ismikellezî elkaytühü li 
telekkî ataşi ekbâdû erdî havdı berrike ve kâsıdî sübbûhı 
sirrike yâ men lehül ismül a'zamül a'zamü ve hüve a'zamü yâ 
men leyse lehü haddü ya'lem ve hüve a'lem yâ kadîmü 
eselüke bi sirri ismike ve bimâ cerâ bihi kalemüke ve bimâ 
elhemte bihi îsebni meryeme ve bimâ nâceyte bihi mûsâ alâ 
cebelit tûri sînâi ve bi hakki mâ enzeltehü alâ nebiyyike 
muhammedin sallalâhü aleyhi ve sellem. En ta'cile bi necehi 
metâlibî ve teshîle meâribî ve en tekşife lî an âlemil mülki vel 
melekûti ve in tecrî murâdî fîmâ yerdîke minel kadâi ve en 
tekşife lî an ervâhıl melekûtiyyâtil hafiyyâtil müstemiddeti min 
sirri ismikel câmiı lil esmâi ves sıfâtillezî tesemmeyte bihi fî 
küllil luğâti ve sebbehat leke bihi küllil mahlûkâti yâ Allâhü yâ 
Allâhü yâ Allâhü yâ Hayyü yâ Kayyâmü yâ ni'mel Mevlâ ve yâ 
ni'men nasîri yâ Allâhü en tüsahhirlî hâdime hâzal ismi 
kehyâlin inneke alâ külli şeyin kadîr. 
 

      13. Bazı Salihlerden şöyle rivayet edilmiştir. Allah Teala nın 
ismi a'zamını sabık inayeti olmadan kullanmaya çalışan kişi asla 
muvaffak olamaz.  

      Allah c.c. ismi şerifine ait şu harfler � � �   vardır. Cim harfine 

ait Cenic ) �"��#�$(  ismi olup, oda havaidir. Be harfine ait Bekmedin 

(&�'�(�)	 ) ismi olup, oda türabidir. Elif harfine ait Ehlel (*�+����� ) ismi olup, 

oda naridir. Vav harfine ait Vekil (*�����o ) ismi olup, oda maidir. 

      Bu dört ismi gecenin son üçte birinde, bilhassa seher vaktinde 
kalkıp 6666 defa zikrettikten sonra, iki rekat hacet namazı kılıp şu 
Ayeti kerimeyi 70 defa: 
 

     ��  -)�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*    <p�? �̂ �G������ �X����(!��� �G 	Q
         	2<�L��L9f��� e2�L��L�q �r �̀ ����I�(���� m̀ ����I�? ��#%�� e4��M�[�(�\ �s�G�� 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 12 

 �\���\ ��#! ���\    e4���g�= �'�? �@�:��. tH�G�_ mu  �q e2�\�G����?   e2!%�:���=�� e2� ��>�.
   �_��M�. e2!%�*���v���� -;��S�. ��#�>�.�q    mG��  �]�����(�6 �"�� ������     eG��  ����/ mG�� 

�.    -;��[�. �'�? �s�G��5�� -)� H�@�#   �?���� -)� �w���S�.��    -)��� �R�<!5��� �
��p
 DQ	M�*m"%���/ e;���=.  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı 
meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhun elmisbâhü fî 
zücâcetin ezzücâcetü ke ennehâ kevkebün dürriyyün yûkadü 
min şeceratin mübâraketin zeytûnetin lâ şarkıyyetin ve lâ 
ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lev lem temseshü nârun 
nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve 
yadribullâhül emsâle linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm. 
 

okuyup, yetmiş (70) defa da: 
 

�"%�a�A���� o)� ���C�k�>����  
 

Estağfirullâh elazîm. 
dedikten sonra, 786 defa Besmele-i şerifi okuyup şu Salavati: 
 

$�����"$����� �]��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ DQ� !"�#  
 

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve 
sellem. 
132 defa okuyup, 488 defa şöyle dersin: 
 

 	Q%���g��� -)��9����q���� �d�@�E���  
 

Allâhül celîlül kadîmül ezeliyyü 
      Bundan sonra sabah namazını kılıp 70 defa İstiğfar, 70 defa 
Besmele-i şerif, 100 defa Salavati şerif ve 70 defada şu da'vet 
duasını oku: 
 

�#y����<�3��. ��p�%�J�=�G��?��. -)�� eQ%�\�� ez%�5�L e@�(�M�* �Q���K�� !"<e{��#  
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  �V��.�f�K�q��. �u�L�� e|����J�J�%�?��. �Y� ���� �Q%  �* eQ%�\�@�K����. �,   �;�<�#��� �+
���V�!@��$���� �. !"�#}7��&�� ���K �'�?� m~��:� �;��K !"�& !8�_���?x   

 

Allâhümme Ehlel Bekmedin Cenîc Vekîl Allâhü Ya mûrşetaysâ 
yâ tahûcin yû meytatarûşin ecib yâ zehzeyâîl ve ente yâ 
ehdekîlin bi hakkil hâid dâiri allâhümme yâ men hüve ahûnün 
kâfün edümme hamme hâün âmîn. 
 okuduktan sonra, ortası boş üçlü vefki güneşin doğuş esnasında 
bir kağıt üzerine yaz. 
 

 
 

Vefki şerifi yazdıktan sonra üzerinde taşırsın. Bundan sonra 
yapmak istediğin herhangi bir amelde ortası boş bu üçlü vefkin boş 
hanesinede dileğini yazıp, vefkin üzerine 6666 defa bu dört ismi 
okuyup: 
 

�Q%�\����. �Q���K����. e@�(�M�*��. �z%�5�L��. 
 

Yâ Cenîc Yâ Bekmedin Yâ Ehlel Yâ Vekîl 
vefki üzerinde taşırsan, en süratli bir şekilde sana icabet olunur. 
 

      14. Allah ismi şerifinin ortası boş şu beşli vefkini herhangi bir 
arabi ayın ilk Cuma günü imam mimberde iken yazıp, üzerine 330 
defa Lafza-i celali (Allah) okuduktan sonra güzel kokulu bir buhur 
ile tebhir ederek üzerinde taşıyan ve hergün en azından 330 defa 
Allah ismi şerifini zikreden kimseyi herkes sever. Düşmanları dahi 
onunla dost olur. Her yerde işleri kolaylıkla yürür. Talihi parlar ve 
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şansı yükselir. Hergün kendisinde bir ilerleme olur. Daima Allah 
c.c. ın hıfz ve himayesinde bulunur. Vefkin boş hanesine kendi 
ismini yazmalıdır. 
 

 
 

      15. Evliyaların kutbu, hakimlerin üstadı seyyid Ahmed şerif r.a 
hazretlerinin tertip etmiş oldukları aşağıdaki dua değer ve kıymeti 
asla ölçülemeyecek kadar büyük, tesiri keskin ve seri, kuvvetide 
sınırsızdır. 
      Herhangi bir hacet ve dileği olan kimse, Ya nidası olmadan 
Allah, Allah tarzında 1000 defa Allah ismi şerifini zikreder, her 100 
defanın sonunda da aşağıdaki şu duayı 1 defa okursa muradı 
hasıl olur. Bu duayı 3, 5, 7 veya daha fazla yatsıdan sonra devam 
edilirse icabette seridir. Okunacak dua budur: 
 

          �d���\ �d�@�: �"%�a�A�* ��	������� �� �� !"�#$���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
        �F�G���� �� �|�	E�  �8�	:�G �R��5�L�� ������ �c�*�� ���V��(���� �7��f�,�? �7��5�M�?

 �f�v�� �f.�f�A�*��      	: �@.�@�= �
���L �
���3 �
���,�*�� ���6!f�/ �q�  �4�G�@	E�* ���6!�
 � �G��@�E�?  �@%�.�c�>�*�� ���6�G�@	: �G��@�>�:    9��(���*�� ���>�(�a�/ �@%�g�(�6 �@%�(�,�6  

   �*�� ���>�A���G 9�	��/ 9��(�  �8�9.�_ �8�9%�E    	v �7����i���*�� ���>!.�@�*�� �8����_ �7����C 
 �
x�����*�� ���6���C�k�?<�*�� ��� ��J���� �j%�5�? �j.�@�* �j%<�X��A�� �4�W�I  
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  ������*�� ���>�(�&�G ������*    �z%�K�� �z%�g�/ �+�/���� ���G����* �j�?  �z%�#�* 
 �  �z%�K�G�    �� ���#�L ���#���*�� ���6��� �G  ������6�G�� �7��(�%�? ���# ��@�&���  ���>!%� 

 �%�6 ��.�@�#�*���G�        �����<�6���*�� ��<�6�	M���(�* ��%�,�(��� �F���,�* �{����?�� 
   ��	\ �B.�q����* �'.�_��%�? �̀ ����C� ��      �X�<!.�����/ �X�<!%���M�%�#�*�� ���%<��

  �/ �F�W�?�� �Y!%� ��&��G     �'.���*�@<�(��� ���%� ��&�9��� �F�W�?�����*�� ���=��
  �5�,�*�� ���\�W���� �u�\����M��    ��	E�� �'.�@.���(��� ���M���6 ��� �� ��  ��<�*

  & �X������q �X��:���,�*��      �
�<�?�c�*�� ���6���J�� �'�? ���C�V������ �X��A�S
  .�@�#�>�g�(��� �
����:�� �
����       �@9g�#�6 �@9g�(�6 �@9(�,�>�*�� ���6��i���? ��� �'

�@P��g�6    !�����. ���>�/��3 ����/ �'.�@�*��A���       �'�3�<�*��. ���K�<����. ���Ux��. 	

   	�%�k�?��. �d�@�:��.  �"���3��       ��<�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* �"�����J�*

   ���V��@�/���� ��5�V��@�/�� �w�	�	: �;��@�.����  ����5�/�� !��_��    �2<�(���$a�� �R���G 
  �: �X��[�(�  �~��%���*   �* ��5���g�&���� ���6���J�� ���#   �2<�C%�p�M��� �����g�,

 �a�,�� �'�/ �� �X��(�,  �� �"�K�G��I�*�� �X�%�A!S    ��<�6!�	:�� �������,�* �2�C
���        <�� �+<%����!>�� �u.�q��%�? �u%�*�� �� �'�? ��5�%���/ !u   �X�<�i���G �

 �;�� x �4�_��A!��� �%$���    ��� �G��#!5�� �~����3���� �Q    �̂ ���<�&�� �<�� ��5���(�v 
�:�����       �?�W!��� �_��%	E�* �� �@�%�:�� ���>�(�&�G�� �F���* ���* ��:����? �  �'�/ �2
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  �%�I�A�? ��� ���	:�����        �d�@<�:��. �'�3�<�*��. ���K�����. ���Ux��. 	
!�����. ���>
  ���K�� !"�#$���� 	�%�k�?��.      �X�G�<�&�� �8��#������ �X����I�,� ��� 	
�	E�A��� �Y

 �� �8��K�������@�A�* �3�������� �X��  	7��5Pa�� �X���I�:��    	\ �F��G�_�� �'�/   �]<�5
  �'�? ���#����? �2!%�C�%�\  �u�V��g�/ �j�V��@�*   �6�G�@	: ������ ��    �Z�	������ �7��_ ��

  	�� �W��6 �����        �F���,�?��. !"�#$���� ���V��(���� ���� ������= ������* �X��A�(�� 
 �?�� �X��\���,���  �.��k��� �Y�.��#�  ��V�@��  �"� �+DC�[�?�� �X�   �@.�_�W!I<�� 

   �X��%���!��� �G���9I��     <�5%�A�? �;�<�? ��#�5�? �j%�5�(���   �X�<�:�	����(���� �
   � ����%�,��� ���V��� �]�* ��%�,�(���  �"����A����� �X��6���!5���� �X�    ��� �z���>�U� ��(�* 
  �X��G��=�� �+�J�  �"�K�G��@�      �X��&�G�!�<�� �Q�(!5�� �X��k	� �X�!%�C�U 

     �
�W�g�* �X�@!g�?�� �Y�(�a�/�� �Y��!@�:�� �Y�,!��� �'�?��  �
�<�(�L  
   �2�M�V�W�? �'�/ �
��S���� �
��(�\  �X����(�� �j��!���     !"<�#$���� �<�5���A�L��

        <�/�_ �'<!(�? �2�\�G����(��� ��2�/�!��� �s�T�K ��� �� �����?��.   �]<�>�����L��� �F�
          �G��_ �F�G��_ �<������ �]<�>�(�&���� ���%���� ��!��S�6�� �]�>�%�J�/�c�� �����c����
          �<�(�* ��5���?��/ �_�!��L��. �����S�C�* ��5�%���/ �@�L �]�>�*!��:�� �]�>�%� �_�� �2�?�W!���

    �* ��5���?��A�6 ���� �]	��K�� �Y� ��<  ! �� �]	��K�� �'�,� ��(   H���E!>�� 	Q�K�� �Y� �� �� 
���C�k�(��� 	Q�K������ ���(�&�!��� �"�&�G�� ��. �4��5�(�&�G��5�(�&�G�� ��5�(�&�G�� .  



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 17 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke bi azîmi 
kadîmi kerîmi meknûni mahzûni esmâike bi envâı ecnâsi 
rukûmi nükûşi envârike ve bi azîzi iğzâzi ızzetike ve bi havli 
tavli cevli şedîdi kuvvetike ve bi kudreti mikdâriktidâri 
kudretike ve bi te'yîdi tahmîdi azametike ve bi semüvvû 
nemüvvü uluvvü rifatike ve bi kayyûmi deyyûmi devâmi 
ebediyyetike ve bi ridvâni ğufrâni âli mağfiratike ve bi rafîı 
bedîı menîı sultânike ve bi salâti seâti bisâti rahmetike ve bi 
levâmiı bevârikı savâıkı acîci vehîci behîci rahîci nûri zâtike ve 
bi behri cehri fehri meymûni irtibâti vahdâniyyetike ve bi 
hedîri teyâri emvâci bahrikel muhîti bi melekûtike ve bi ittisâı 
infisâhı meyâdîni berâziha kürsiyyike ve bi heykeliyyâti 
ulviyyâti rûhâniyyâti emlâki arşike ve bil emlâkir rûhâniyyînel 
müdebbirînel kevâkibi eflâkike ve bi hanîni enîni teskînil 
mürîdîne li kurbike ve bi harakâti zeferâti hadaâtil hâifîne min 
satvetike ve bi emâli nevâli akvâlil müctehidîne fî merdâtike 
ve bi tahammüdi temeccüdi teheccüdi tecellüdil âbidîne alâ 
tâatike yâ evvelü yâ âhiru yâ zâhiru yâ bâtınü yâ kadîmü yâ 
müğîsi atmisi bi tılsimi Bismillâhirrahmânirrahîmi sirri 
süveydâi kulûbi a'dâinâ ve a'dâike ve dükka a'nâka ruûsiz 
zalemeti bi süyûfi nemeşâti kahri satvetike ve ahcübnâ bi 
hucübikel kesîfeti an lahzâti lemehâti ebsârihimüd daîfeti bi 
havlike ve kuvvetike ve subbe aleynâ min enâbîbe meyâzîbet 
tevfîkı fî ravdâtis seâdeti ânâel leyli ve etrâfen nehâri 
vağmisnâ fî ahvâdı sevâkî mesâkî berri berrike ve rahmetike 
ve kayyidnâ bi kuyûdis selâmeti anil vükûı fî ma'siyetike yâ 
evvelü yâ âhiru yâ zâhiru yâ bâtınü yâ kadîmü yâ müğîsi 
allâhümme zeheletil ukûlü ven hasaratil efhâmü ve hâratil 
evhâmü ve beudetil havâtıru ve kasartiz zünûnü an idrâki 
künhi keyfiyyeti mâ zahera min bedâiı acâibi envâı kudretike 
dûnel bülûğı ilâ tele'lüe lemeâti bürûkı şürûkı sirri esmâike 
allâhümme yâ müharrikel harakâti ve mübdiî nihâyetil ğâyâti 
ve müşeffika sammes salâdîdis suhûrir râsiyâtil münîı minhâ 
mâ en muğînâ lil mahlûkâtil muhyî bihi sâiral hayvânâti ven 
nebâtâti vel âlimü bi mahtelece fî sudûrihim netaka işârâti 
hafiyyâti luğâtin nemlis sârihâti ve men sebbehat ve kaddeset 
ve azamet ve meccedet bi celâli cemâli kemâli efdâli an 
melâiketis sebı semâvâti icalnâ allâhümme yâ Mevlânâ fî 
hâzihis sâatel mübâraketi mimmen deâke fecbebtehü ve 
seeleke fea'teytehü ve tedarraa ileyke ferhamtehü ve ilâ dârike 
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dârüs selâmeti edneytehü ve karrabethü cüd aleynâ bi fadlike 
yâ cevvâdü âmilnâ bimâ ente ehlühü ve lâ tüâmilnâ bi mâ 
nahnü ehlühü inneke ente ehlüt takvâ ve ehlül mağfirati yâ 
erhamer râhimîne irhamnâ irhamnâ irhamnâ. 
 

      16. Bütün ervahı emrin altına almak istersen: Allah c.c. ismi 
şerifini ya nidasız olarak ''Allah, Allah'' diyerek 1000 defa 
zikredersin. Bunun ardından LAHUTİYYE da'vetini bir (1) defa okuyup, 
bu zikre her gece devam edersen, seni mutlu edecek şekilde 
ruhaniyetlerin sana itaat ettiklerini ve dilemiş olduğun her şeyde 
senin hizmetine hazır olduklarını görürsün. 
      Lâhûtiye da'veti budur: 
 

         �G������(��� �c�5�p�* �4�@�.���(��� �4�G�@	E��� �X���#�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
      �� H�T$�� ��%�,�(��� �j%��!��� �����A��� �G�95�� �_��A�6�G����    ��<�a�  �]�%���� �+%�J�.  

   �'�? ���%�*����M���   �'�? �����>�,�6 H�T$�� �G�95��   9��� �j%�(�L �]�>���%�K� �2!%� ��&
       �j<%�(�L �]<�� �Y�,!�<�� H�T$�� �"%�a�A���     ��D��!I<�� �2<�M�V�W�(���

 ���A��� ���,�����(������"%   �2�5�V��U �"���A�. H�T$��       �<�C���6 �<�?�� �'�%�/����
   �f� �� H�T$�� �_���C��� �G��@9I��   �f.�f�A��� �]�*��>�\ ��� �
     $��� �7��A�C�[<�. ����

     �7�	E�C�[�? �]�>�%�[�U �'�? �"�K�� ��S�6�G� �'�(��.   ��	��c<���� �� �� !"�#$���� 
  �X���a�  ��>$�� �4���a!5���*         �<1����U �@�#� ��� �;��5%�� �G�	3 �Q���L ����� ��#�* 

   �L�� �̀ �!�� �����C�>������ ��!��C�6��      ���5�? 12�C%�U �;��(��� ���g�. ��(�\ H��
          $��� ���K��? �"���A�.�� �'�?��. -)� �Y� �� ���K��. ���>�(�a�/ �2�(�a�A�� ��(%�a�A�6��
              ��<�K $��� �]������ -)�� �8�9%�E��� 9��,��� ���K $��� �]����� -)� ���K �Y� �� ���K
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Zaheratil kudretil müeyyideti bi 
senael mebrûri ve irtiâdin nûril aliyyir rafîıl muhîtıllezî lâ 
yutîku ileyhi nazaral kerûbiyyîne minen nûrillezî tahtarika min 
heybeti cemîır rûhâniyyetil azîmillezî sebbehat lehü cemîıl 
melâiketis sâfîne vel müsebbihînel alîmellezî ya'lemü hâinetel 
a'yüne ve mâ tahfis sudûril ferdillezî enzele fî kitâbihil azîz. Ve 
lâ yeşfeûne illâ limenir tedâ ve hüm min haşyetihi müşfikûn. 
Allâhümme innî eselüke bin nazaratilletî nazarata bihâ ilâ 
cebeli tûri sînâi fenhede havfan ve teferraka vestefraka ves 
saha ve cerâ kemâ yecril mâe hîfeten minke ve ta'zîmen li 
azameti azamatike yâ hüve entallâhü yâ men lâ ya'lemü mâ 
hüve illâ hüve ente hüvallâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayûm. 
Allâhü lâ ilâhe illâ hüve liyecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeh. 
Entallâhüllezî eşraka ve ebraka ve lemea dıyâe behâike ve 
cemâlike ve nâri zâtike alâ tûri sînâe fehtaraka elfe elfin ve 
selâsemietin ve sittîne hicâben fahtarakatil hicebi veh tezzel 
arşa ve nâdeyte bi lisânil kudreti ene Allâhül azîmü lâ azîme 
ğayrî ene Allâhü elif lâm mîm ene Allâhü ene Allâhü yâ hin yâ 
hin yâ hin ene Allâhü ene Allâhü âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi 
esbâûtin âli şeddâyi ene Allâhül ehadü ene Allâhüs samedü 
ene Allâhü mehdû şâlîmin kâlel ızzeti ridâî vel azameti disârî 
şeyâlime feyükâlü ezâzî ve men yuhâlüfinî ahraktühü bi nâri 
ve ene aleyhi cebbârun yevmel kıyâmeti ene Allâh. Nefsî 
şehedtü eşhedtü alâ nefsî kadaytü erbaate aşara ardan ve 
semâen keyfe tühâlifûne emrî em keyfe tünkirûnî ve lâ ilâhe 
ğayrî ihbitû eyyetühel ervâha eynemâ küntüm fî melekûtillâhi 
teâlâ ulviyyen ve süfliyyen türâbiyyen ve nâriyyen mâiyyen ve 
riyâhiyyen sehâbiyyen ve ğamâsiyyen beriyyen ve bahriyyen 
ecîbû bi hakki mâ aksemtü bihi aleyküm min kabliş en 
tünezzile aleyküm melâiketel hıcebel mutîati li kasemî hâzâ 
fîheti kevnel esrâri ve yuhribûned diyâra ve yünşiru küllin nûri 
neşran ve accilû min kalbi en yağdıbellâhü aleyküm 
feyüsallita aleykümüz zeâzia vel kavâzife ver raûdil kavâsıfe 
vel bürûkıl havâtıfe vez zelâzile ver revâcife ver riyâha vel 
avâsıfe vel ğaymil mütekâsife vel azâbel vâsibel müterâdife 
veş şüvâzal hârika ve lâ halâsa leküm ve lâ mukırra leküm min 
kuyûdî fe innî aksemtü aleyküm bil hurûfin nûrâniyyeti vel 
aksâmis süryâniyyeti vel esmâil ıbrâniyyeti bişehtûfin 
bişehtûfin yâ medyetâşin televtîtetin benevkûşin müşdeşin 
eşvehin denâhûhin mecyehin kalyûnûşin vechin ya'yûşin 
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bermûdin yâ behlenûdin teşvetin teştevtin yâ amlûnin 
taltavnevraşin mehferkûşin mertevîlin ve azberaşin şehehin 
şehranûhin behetin fetûrin tûhın yâ lûhın efehin efehin 
keleyfehin nemûhin âhin âhin şâhin eşâi elevlâhin levlâhin yâ 
lûhin kaknedin fevselin sehyelâ bevlûnin erûkehin erfekehin 
merdevehin eşvehin azze ve celle ve selle ve azze ve helle 
behlenin mehlevin tevhin deydehin eşyehin ahvesın yâ 
mastalûtin sâlin dekin dâkin evkehin rûseytûsın amlîlin 
cemyelîlin melûkûhin demlûkûsin esehin yâ hedehin yâ 
herehin yâ halevşin ecîbû yâ ehlel hıcebis sebati serâbîlühüm 
min katırânin ve tağşâ vücûhehümün nâr. Liyeczi yallâhü külli 
nefsin mâ kesebet innallâhe serîul hisâb. 
 

      17. İstemiş olduğun her türlü dilek için, celb veya göndermede 
Allah c.c. ismi şerifini 4356 defa oku. Ama her 66 defanın sonunda 
bir (1) defa şu mübarak duayı oku: 
 

         �4!f<�A�*�� �2!%�*��*9��� �G������c�*�� �2!%�K�	�	��� �2�(�a�A�* ��	��c���� �� �� !"�#$����
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Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyyeti ve bi esrârir 
rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel 
ğalebiyyetil münezzeheti anil keyfiyyeti veş şübhiyyeti ve bi 
hakki melâiketike ehlül sıfâtil cevheriyyeti ve bi arşikellezî 
tağşâhül envâri bimâ fîhi minel esrâri illâ mâ kadaytü hâcetî 
min kezâ ve kezâ ev minke Allâhü Allâhü Allâhü el Kuddûsi el 
Kuddûsi el Kuddûsi irfa' annî hucübez zulümâti ve erinî bi 
nûrike mâ ezhartehü li ıbâdike ehlül kulûbit tâhirâti yâ men 
kemâ kulûbel ârifîne bi nûril ülûhiyyete felen testetîal 
melâikete rafaa ruûsehüm min satvetil ceberûtiyyeti yâ men 
kâle fî muhkemi kitâbihil azîzi ve kelimâtihil ezeliyyeh. Allâhü 
nûrus semâvâti vel ardı meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ 
misbâhun el misbâhu fî zücâcetin ezzücâcetü ke ennehâ 
kevkebün dürriyyün yûkadü min şeceratin mübâraketin 
zeytûnetün lâ şarkıyyetin ve lâ ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ 
yudîü ve lem lem temseshü nârun nûrun alâ nûrin yehdillâhü 
li nûrihi men yeşâü ve yadribullâhül emsâle linnâsi vallâhü bi 
külli şeyin alîm. 
 

      18. Ruhaniyetler üzerine tesir etmek için bu dua çok etkili 
hazinelerden birisidir. Bunun için: Ruhlarla münasebet kurmak, 
onların üzerine tesirli olmak ve de manevi hissini geliştirmek için, 
şu duayı hergün güneş doğmadan önce üç defa oku: 
      Okunacak dua budur: 
 

�"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<���* ���(����A��� �w�G �)� �@�(�,�����$����   
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi Rab’bil âlemin. Ve 
sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyîl ümmîyyi ve alâ 
âlihi ve sahbihi ve sellim. Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ 
Rahmânü Yâ Rahmânü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahîmü 
Yâ Rahîmü eselüke en tüsallî ve tüsellime alâ seyyidinâ 
muhammedin abdike ve rasûliken nebiyyil ümmîyyi ve alâ 
âlihi ve sahbihi ve en tefîda alâ müşâhedeti sirri şerîfi latîfi 
nûri celâli cemâli kemâli ikbâli lâhûtiyyetike ve tüsabbe alâ 
enâbîbe meyâzîbe sehâibe mevâhibe rahmeti rahmûmiyyetike 
yâ erhamer râhimîne inneke alâ külli şeyin kadîr. Ve sallallâhü 
alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyîl ümmîyyi ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
 

      Bu duayı üç kez okuduktan sonra 100 defa şu duayı oku: 
 

mG��  ���K�� �G�95�� �'�? �+���U �����  ����/ DQ� !"�#y���� 
 

Allâhümme salli alâ nebiyî hulika minen nûri ve hüve nûr. 
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      Bu duadan sonra Allah c.c. ismi şerifini 4356 defa zikredip, şu 
teveccühü üç (3) defa okur ve buna 40 gün devam edersen, Allah 
ın izniyle maksadına ulaşırsın. Okunacak Teveccüh budur: 
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Allâhümme yâ men el vücûdehil ulâ bi i'tibâril âmmi vel hâssı 
ve hakîkatihil vücûdiyyeti ve sirrihil kâbili femâ fil ekvâni 
cevhera ferdün min âhâdi cevâhiri âhâdil âlemil ulvî ves süflî 
illâ mekâlîde ahkâmihi tetealleku bi ismin min esmâike 
fectimâıhâ birikaikıhâ biyedi ismikellezî iste'serte bihi an 
cemîı halkıke felâ yüzharu lehüm illâ mâ nâsibel efâli fe 
esmâüke ilâhî lâ tahsâ ve ma'lûmâtike lâ nihâyete lehâ 
eselüke ğamsete fî bahri hâzan nûri hattâ üûde ilel kemâlel 
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evveli feetesarrafü fil melekûti bismikel kâmili tesarrufan 
yenfen naksı bil vükûfi alâ ubûdiyyetin naksı inneke entel 
muızzül müzillül latîfül habîru adlu. Ve salle allâhümme alâ 
seyyidinâ muhammedin nebiyyîl ümmîyyi ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
 

      19. Dilemiş olduğun her şey için: İsmi Zat'ı 1000 defa okuyup, 
aşağıda gelecek olan davetide 1 defa okursun. Yine 1000 defa 
Allah ismi şerifini okuyup, gelecek olan daveti 1 defa okursun. 
Üçüncü kez yine 1000 defa Allah ismi şerifini okur ve 1 defada 
aşağıda gelecek olan daveti 1 defa okuduktan sonra dilemiş 
olduğun herhangi bir hacetini kast edersen, dilediğin şey Allah 
Teala'nın izniyle olur. 
      Okunacak olan davet budur: 
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         $7�� !"�#$���� �̂ �G������ �X����(!��� �����? �]�� H�T$��� e|��%�#�?  H��<��

       H���[�*�� H���A�=�� ��5�3��*�� H���K����� H���I�*�� ��A�(�� H���#�L��
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Allâhümme innî eselüke bil elfil kâimil müstekîmillezî leyse 
kablehü sâbikun ve lâ lâhıkun ve bil lâmeynillezîne allemte 
bihimel esrâra ve etmemte bihimel envâra ve cealtühümâ 
beynel akli ver rûhı ve ahazte aleyhimel ahdel vâsika ve bil 
hâil muhîtati bil ulûmi vel cevâmidi vel müteharriketi ves 
savâmiti ven nevâtıkı ve eselüke bismikel azîmil a'zamillezî lâ 
ilâhe illâ hüver rahmânür rahîmül melikül kuddûsüs selâmül 
mü'minül müheyminül azîzül cebbârül mütekebbirün nûrul 
hâdîl bedîul kâdirul kâhirüllezî teşaşea nûruhü fertefea ve 
kahra fesaddaa ve nazara lil cibâli fetekaddaa ve harra mûsâ 
saıkan minel fezeıl ekberi entellâhül ezeliyyi lâ yehûlü vel 
evvelüllezî tezhelü min hevlihil ukûli fehüm min kurbühü 
zehûlü eytenûhın eytenûhın emlûhın emlûhın mehyâşin 
mehyâşin ellezî lehü mülküs semâvâti vel ard. Allâhümme 
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inne sirrî ve cehrî semî ve basarî ve zâhirî ve bâtınî ve şa'rî ve 
beşerî teşhed leke bil vahdâniyyeti ecalnî allâhümme 
uşâhidüz zâtin nûrâniyyeti yâ Allâhü (18 defa) yâ men yüğâsü 
bihi izâ ademel ğaysü ve yâ men yentesırü bihi izâ ademen 
nasîri ve yâ men yahtecibü bihi izâ ğallekat ebvâbel mülükil 
mürtecîtin ve hacebetil kulûbül ğâfileti tayfeyûşin tayfeyûşin 
ve eğûsâhin eğûsâhin elacele elacele ecib da'vetî ve akdî 
hâcetî ve sehhirlî hâdime hâzel ismiş şerîfis seyyid kehyâlin 
yekûnü avnenlî fî kadâi hâceti elvâhan elvâhan elacele elacele 
essâate essâate. 
 

      20. Batini ruhu ihya etmek için, Allah Tealanın ismi şerifini her 
gece 66 defa okuyup, aşağıda gelecek olan teveccühü de 16 defa 
okursan, Allah Tealanın izniyle batini ruhun ihya olur.Celil olan bu 
ilimle ilgili dilemiş olduğun her şeyde tasarruf hakkına sahip 
olursun. Bu Allah c.c. ismi şerifinin özelliklerindendir. Onaltı (16) 
defa okunacak Teveccüh budur: 
 

        �F���?�c�* �X����A�C� ���� �w���:���� ���>�(���M�* �'.���M!>�� �������� ��? ��#����
     ��� �X���#���� ��(�* ��	��c�����A���   ���(���� �G��  �'�? �|��   �����A��� �"%�a�A���

 %�g�(��� �j%��!���   �W�? �X�c�[�>� ��� ��%�,�(��� �@  �����>�� �������5�? �;��[�>� �� �]�>�M�V
           è ��G �"�#<����C� �� �'<�? eb�C�  DQ	\�� è ��G �"�#�5�? DQ	M�� �4���S�,���
          	2<�(�a�/ �]<�>���K���� �"�#�5�? DQ	\�� è ��G �"�K�G��\���� �'�? e��\�� DQ	\�� 
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İlâhî mâ esraat tekvîne bi kelimetike ve akrabel infiâlâti bi 
emrike eselüke bimâ ezharte fil arşi min nûri ismikel aliyyil 
azîmir rafîıl mecîdil muhîtı fenteşeet melâiketehü intişâi 
münâsiben li tilkel hadrati fe külli minhüm rûhın ve külli 
nefsin min enfâsihim rûhın ve külli zekerin min ezkârihim 
rûhın ve külli minhüm ezhiletehü azametü tecellîke fî esmâike 
fenfealet zevâtehüm bi tilkel ezkâri fehüm zâkirûne minez 
zühûlü zâhilûne minez zekeri fe zekkirhüm min haysül ismi 
ente ente ve min haysüz zühûlü hüve hüve ve min haysül 
azameti âhin âhin ve min haysüt tecellâ hâ hâ ve min haysüs 
sitri hiye hiye ve min haysüt tesbîhı sübhâneke sübhâneke 
mâ a'zamü sultânüke ve eazze şe'nike ehâta ılmüke ve sebeka 
takdîrake ve nefezet irâdetüke vechenî vecheten merdıyyeten 
min tasarrufi kudreteke fi külli fı'li bi azmi ev fekkera zâhira ev 
bâtine fe inne hadrateke lâ takbelül ğayra hattâ tasdiralî efâlil 
ekvâni ve min fîhinne etesarrafü fîhâ bimâ ürîdü fe inneke 
fa'alün limâ türîdü ve ente eltafül lütafâe ve erhamür ruhamâe 
ve alâ külli şeyin kadîr. Ve bil icâbeti cedîr. Ve sallallâhü alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 30 

      21. Bu yapacağın amelle her türlü hayır ve şer isteklerine Allah 
c.c. ın izniyle seri bir şekilde elde edersin. 
 

      Allah c.c. ın ismi şerifini Yâ nidası ile 66 defa zikrettikten sonra 
en sonunda şu duayı okursan, olacak olan acaiplikleri görürsün. 
      Okunacak dua budur: 
 

<���*     �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"   ���(����A��� �w�G �)� �@�(�,����   �$�<��� 
 ���/ -)�<   ���/�� e@!(�,�? �� �@�%�� �<  �]���,��� �]��x � �"D�����  �"�&�G����.

    � �"�&�G����. ���(�&������ �"�&�G����. ���(�&�!���    �'�(�&�G�<�. ���(�&����<�
    �"%�&�G��. �'�(�&�G��. �"%�&�G��. �'�(�&�G��. �"%�&�G��.    ��������<�(��� ���%�U��.

        ��>�L��& �Y���f� �� ���* ���(����A��� �]������. �'.���J�S�(��� �4���/�_ �u%�g�?��.
��#�S�:��� ��#�* �"���/�� �Y� ����.  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi Rab’bil âlemin. Ve 
sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi 
ve sellim. Yâ erhamer râhimine Yâ erhamer râhimine Yâ 
erhamer râhimine Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahmânü Yâ 
Rahîmü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü yâ hayrul mesûline yâ 
mucîbü da'vetil mudtarîne yâ ilâhel âlemîne bike enzelte 
hâcetî ve ente a'lemü bihâ fakduhâ.  
      Bu duadan sonra on (10) defa şu duayı okursun. 
 

     ��#�S�:��� �2�L��& DQ	M���� ��#�� �Y� �� !"�#$����. �* �Q�S�C�*�� �)� �"  �'�(�&!���
�!5��� �B�>�C�. ��? �"%�&!�����#�� �����(�?�W�� e2�(�&�G �R  

 

Allâhümme lehâ ve li külli hâceti fakduhâ. Bi fadli Bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Mâ yeftehı linnâsi min rahmetin felâ mümsike 
lehâ. 
 

      22. Her işinde başarılı olmak için Allah c.c. ismi şerifini 1000 
defa zikrettikten sonra şu duayıda 111 defa: 
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Allâhümme yâ kehahın kehkehahın kelhîhın mekhehın 
yesatâtin kalebhadin mehleyâin selmeheyyin ve rûrahin yâ 
hüve hüve kebbâseîdin sirra tauh tahtayâlin mehteyûlehin ve 
hüve ismikel azîmül a'zamüllezî izâ deaytü bihi ecebte ve izâ 
seeltü bihi a'teyte eselüke en tüsallî ve tüsellim alâ seyyidinâ 
muhammedin salâten ve teslîmen yelîkâni bi cenâbihil azîmi 
ve kadrihil fehîmi ve en takdî lî kezâ ve kezâ. 
okursan, yapmış olduğun bütün işlerde başarılı olma mutluluğuna 
Allah Teala nın izniyle ulaşırsın. 
 

      23. İstemiş olduğun her türlü hayır ve şer ameli için Allah c.c. 
ismi şerifini 1000 defa zikrettikten sonra şu duayıda 111 defa oku. 
Allah Teala'nın izniyle olacak olan acaiplikleri görürsün. Dilediğin 
şeyde yerine gelir. 
      Yüzonbir defa okunacak dua budur: 
 

        e��(�=�� e"%�K���� �F��I�A�.�� ��	����A�. �'�(�� ����g�/ �R�9@	:��. ��� ��,������
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Fe sübhâneke yâ kuddûsü ucben limen ya'rifüke ve ya'sâke 
levhîmin eşmehın şemâhın elâlî alâ külli berâhın el muhtecib 
an halkıhi fî ulv şemûhıyyetihi sâhibül kuvveti vel kudreti âhin 
âhin âhin fe bi hakki aleyküm yî huddûmel ismil a'zami en 
tecîbû da'vetî ve tenfezû amelî bi hakki mâ aksemtü bihi 
aleyküm. Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. Tekâdüs 
semâvâtü yetefattarne minhü ve tenşakkıl ardu ve tehızzül 
cibâlü heddâ. Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate 
essâatü. 
 

      24. Havas alimlerinin büyüklerinden İmam Havarizmi r.a. 
hazretleri şöyle buyurmuştur. İsmi a'zamı bulmak arzusuyla yedi 
sene seyehat edip birçok yerler ve şehirler dolaştım. Nihayet 
havas ehlinden ve isimlerin sırrına ulaşmış alim olan ihtiyar bir 
zatla buluştum. Elini öptükten sonra ziyaretimin sebebini arzettim. 
İhtiyar dediki: Evladım! Esma-i ilahinin hepsi yücedir. Evet efendim 
Ama ben dört unsurun mevcut olduğu Câmi' ismi istiyorum! dedim. 
Bunun üzerine beni bazı esrara, ilmim ve bilgimin derecesi 
hakkında sorguya çektikten sonra, bu ilmin ehli olup layık 
bulunduğumu anladıktan sonra, bir çekmece açıp içinden bir kağıt 
çıkararak bana uzatıp dediki: İşte sana ismi a'zam dairesini 
veriyorum. Bu ismi a'zam ve Cami' lafza-i celaldir. Bu daire gizli 
sırlardandır. Bunu iyi koru ve muhafaza et. İyi ve güzel işlerde 
kullan. Allah Teala nın rizasına uymayan ve Allah'ın kullarına 
kötülük yapmak maksadıyla kullanma! Kesinliklede layık olmayan 
kimselere bu sırrı öğretme! Aksi takdirde büyük bir günaha girer ve 
kötülük yapmış olursun. İsmi a'zam dairesini açtım, iyice 
inceledikten sonra, kopye ederek o zata geri iade ettim. 
 

      1. Beden ile elbiseni güzelce temizledikten sonra boy abdesti 
alarak, tenha bir mekana çekil. İki rekat hacet namazı kıldıktan 
sonra, tam bir inanç, halis bir niyetle misk, zaferan kafur ve 
gülsuyu karışımı bir mürekkeple, beyaz renkli ipek üzerine veya 
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ceylan derisi üzerine misk, amber veya ud gibi güzel kokulu bir 
buhur tüttürerek Cumartesi günü iyi bir saatte 66 defa Lafza-i celali 
zikredip, 11 defa peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. e 
salavati şerife getir. Kalemi eline alıp, yazmaya başla. Yazarken 
kalben Allah ismi şerifini devamlı zikret.  
      Yazılacak ismi a'zam dairesi budur: 
 

 
 

Daireyi yazdıktan sonra üzerine 3 defa Salavati şerife ile şu duayı 
1 defa oku. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke bimâ 
seeleke cibrîlü ınde arşikel azîmi en tüsahhırlî melâiketikel 
kirâmü huddâme hâzihil esmâi allâhümme sehhirlî kesfeyâîl 
ve derdeyâîl ve şemhayâîl ve tavtayâîl ve rûkyâîl ve semayâîl 
ve ta'tayâîl ve Cebrâîl ve Mîkâîl ve semsemâîl ve sarfeyâîl 
ecîbû eyyühel mülûkir ruûsâi ve eînûnî alâ kadâi havâicî bi 
hakki mâ ta'lemûne min azîmi sirrillâhi ve bi hakki hâzihil ismil 
azîmil a'zamü Allâhü Allâhü Allâhü allâhümme innî eselüke bi 
ılmike ve kudretike alel hâlaikı ve bi ismikel azîmil kebîril 
müteâli Allâhü Allâhü Allâhül ismillezî faddaltehü alâ sâiril 
esmâi en tüsahhirlî hâzihil ervâhı ve en ye'tûnî fî nevmî ev 
yakazatî inneke alâ külli şeyin kadîr. Allâhü Allâhü Allâhü. 
 

      Bu ismi a'zam dairesini üzerinde taşırsan, Allah c.c. ın izniyle 
büyük sırlara ulaşırsın. 
 

      2. Bu ismi a'zam dairesini üzerinde taşıyan kimse sultan, 
hakim veya ileri gelen büyüklerin yanına girerse, onlardan hürmet 
ve ikram görür. Her ne tür arzu ve isteği varsa kabül edilip isteğide 
yerine getirilir. Her yerde iyi karşılanır ve ricası kabül edilir. 
      Bu ismi a'zam dairesini üzerinde taşıyan kimse insanların 
yanında makbül ve sevilen birisi olup, onu her gören sever. Her 
gören hürmet eder. Hiç kimse tarafından buğuz ve düşmanlık 
yapılamaz. 
 

      3. Münakaşa edip anlaşamayan ve birbirinden nefret eden karı 
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koca, iki kardeş veya iki arkadaştan birisi bu ismi a'zam dairesini 
üzerinde taşırsa, aralarındaki nefret yok olur. Birbirleriyle barışıp 
iyi geçinirler. Daireyi taşıyan diğerinin gözüne güzel ve şirin 
görünür. 
 

      4. Çocuğunu düşüren kadın için bu ismi a'zam dairesini doğum 
yapana kadar üzerinde taşırsa çocuğunu düşürmekten ve her türlü 
tehlikelerden emin olur. 
      Doğumda zorlanan kadının üzerine bu ismi a'zam dairesi 
asılırsa, Allah Teala nın izniyle kolayca doğum yapar. 
 

      5. Sihirli bir kimsenin sihrini bozup bir daha sihir tesir etmemesi 
için, bu ismi a'zam dairesi sihirlinin üzerine asılırsa, sihri bozulur 
ve yapılan sihirde Allah Teala nın izniyle hiçbir zaman tesir etmez. 
 

      6. Cin tasallutuna maruz kalan sara tutan, hayalet gören, 
yalnız kalmaktan korkan, geceleri uyuyamayan, evhamlı olan, kara 
sevdaya tutulmuş velhasıl her türlü ruhani hastalıkların şifası için, 
bu ismi a'zam dairesi hastanın üzerine asılırsa, Allah Teala nın 
izniyle şifa bulur. 
 

      7. Bereketi artırmak ve mutluluğun devamı için, bu mübarek 
ismi a'zam dairesini bir eve, bir dükkana veya bir mağazanın 
kapısı üzerine asılırsa, orada refah ve saadet devamlı olur. Nimeti, 
rızkı ve bereketi çoğalır. Tehlikelerden ve musibettende emin olur. 
 

      8. Kendisine merhametsizce zulüm edilen, hakkını alamayan 
ve kaybeden bir kimse bu ismi a'zam dairesini üzerinde taşırsa, 
kendisine zulüm eden düşmanına üstünlük sağlayıp zafer bulur. 
Hakkını alır ve hiçbir zamanda zarara uğramaz. Düşmanıda hiçbir 
şey yapamaz.  
 

      9. Bu ismi a'zam dairesi bir zahire ambarına asılırsa, orada 
bulunan hububat ve yiyecekler zarar ziyandan ve bozulmaktan 
emin olur. Bereketi artar. Bağ, bostan veya tarlaya asılır veya 
gömülürse mahsülü mahsülü afetten korur ve bereketide artar. 
 

      Bu mübarek ismi a'zam dairesi bütün hayır, bereket ve 
selameti celb edici, bütün kötülükleri, zarar ziyanları ve sıkıntıları 
def edici, bitmez tükenmez, değeri ölçülemez bir hazine olup, 
mutluluğunda kendisidir. 
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ERRAHMÂN İSMİ ŞERİFİ  (2. isim) 
      Errahmân ismi celilinin birçok havassı olup, duanın icabet 
olmasındaki özellikleri çok meşhurdur. Bilhassa celb ve teshir, katı 
gönülleri yumuşatmak, kalbleri kendine çekmek, istemiş olduğun 
her türlü isteklerinde mücerrebdir. 
 

      1. İnsanlar arasında kabül edilip hürmet, şevkat ve merhamet 
görmek istersen: İnsanların bulunmadığı boş ve temiz bir mekanda 
kıbleye karşı oturup Rahman ismi şerifinin şu dörtlü vefkini:  

 
 

misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yaz. Ud, amber, lüban gibi 
güzel kokulu bir buhurla tebhir edip, vefki üzerine aldıktan sonra, 
her farz namazın arkasından 298 defa Rahman ismi şerifini 
okuyup, en sonunda şu mübarek duayı 11 defa: 
 

       ���>�(�&�G ��#���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*    e;��<�= DQ	\ �Y�A����
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Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhî rahmetike ve siat külli şeyin lâ 
ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîne kaddertel eşyâe ve 
ahkemtehâ bi hıkmetike ve rahimtel ıbâde bi rahmetül umûmi 
rahmetil hususı sübhâneke entellâhür rahmânür rahîmü 
ihâtati sirri imdâdiyyeti mülkike ihâtaten ebediyyeten ve 
ahadiyyeten eselüke ve etevesselü ileyke bi esmâikel hüsnâ 
en teşhednî hakâikal eşyâi ve en teveffikanî li hıfzıhâ ve entel 
hannânül mennânür rahmânü aleynâ fil ezeli vel ebedi bil 
keşfi an sirrin nefsi vel cismi ve hakîkatihâ yâ Allahü yâ 
Allahü yâ Allahü yâ maliki yevmiddîn. Sehhirlî hâdime hâzal 
ismiş şerîfi ve müdnî bi rakîkati min rakâikıke li ahzî bihâ 
beyne ebnâü cinsî yâ Allahü yâ Rahmân. 
 

okuyup, buna 7 gün devam ederse, Allah Teala nın izniyle bu ismi 
celilin acaib tesirini görür. O kişinin dilediği şey yerine getirilir. O 
kişinin nefsi güçlenir, kalbi temizlenir ve duasıda kabul olur. 
 

      2. Bir kimseyi celbi muhabbetle teshir etmek istersen: 
Matlubun ismi ile Rahman ismi şerifinin cümeli ebced adedini alıp, 
bu adetle bir vefk yaparsın. Güzel kokulu bir buhur ile tebhir 
ederek vefkin üzerine 309 defa Rahman ismi şerifini okuduktan 
sonra bu vefki üzerinde taşırsan, matlubuna teshir eder ve 
istediğine ulaşırsın. 
 

      Örneğin: Aişe isimli birini teshir etmek istersen; Aişe'nin cümeli 
ebced karşılığı 377 olup, Rahman ismi şerifinin karşılığı ise 298 
dir. İkisini topladık 675 oldu. Matlubun burcu yay, gezegeni müşteri 
ve günü Perşembe olduğundan, Perşembe gününe ait olan dörtlü 
vefk yaparsın. 675 adedinden 30 çıkardık, 645 kaldı. Bu adedi 4 e 
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böldük, 161 kaldı. Kesirdede 1 kaldı. 161 adedini vefkin miftah 
hanesine yazar, birer artırarak 13. haneye kadar çıkarız.13. 
haneye bir fazla ilave ederek yine birer zamla vefki tamamlarız. 
Güzel kokulu bir buhurla tebhir ederek vefkin üzerine ya nidası ile 
Rahman ismi şerifini 309 defa okuyup vefki üzerinde taşırsan, 
matlubunu teshir edersin.  
      Yazılcak dörtlü vefk budur: 
 

 
 

      3. Bu ismi şerifin yukarıdaki vefkini, Rahmân isminin huddamı 
olan Tarfeyâîl ( *��,����-�.�/o ) isimli meleğin ismiyle beraber iyi bir günde 

altın veya gümüşten bir yüzük üzerine nakşettikten sonra bu 
yüzüğü sağ elinin orta parmağında taşıyıp, her farz namazdan 
sonra 298 defa Yâ nidası ile ''Yâ Rahmân'' zikrine devam eden 
kimse dilemiş olduğu her türlü hayırlı işlerine ulaşır. 
 

ERRAHÎM İSMİ ŞERİFİ  (3. isim) 
      Rahim ismi şerifinin sayılamayacak kadar havassı celilesi olup, 
bunlardan biriside dünyada ve ahirette Allah Teala hazretlerinin 
merhametine ve şevkatine erişmek içindir. Bu ismi şerifi sürekli 
okumaya devam eden kimsenin Allah Teala dünyada ve ahirette 
rahmetle muamele eder, rütbe ve şerefe ulaştırır. 
 

      1. Merhamet ve şevkati celb, kin ve düşmanlığı gidermek için: 
Bu ismi şerifi misk ve zaferan karışımı bir mürekkeple bir kağıt 
üzerine 289 defa yaz. Yazdıktan sonra bu hirzi üzerinde tam bir 
inançla ve hulusi kalple yazıp taşıyan kimse niyet ettiği dileğine 
ulaşır. En katı kalpli kimselerden merhamet ve şevkat görür. 
Düşmanlık ve kin tutanlar dahi o kişiye karşı düşmanlığı gider. 
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      2. Hergün beş vakit namazın arkasından 289 defa Yâ Rahîm 
ismi şerifinin zikrine devam eden kimse dünyada ve ahirette her 
türlü müsibetlerden korunur. Her hayırlı işinde başarıya ulaşır. 
Mesut ve rahat bir hayat yaşar. 
 

      3. Bu ismi şerifi adedi olan 258 defa bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra, bu yazılıyı çok ağlayan ve korkan bebeğin üzerine asılırsa, 
o bebekten korku, ağlamak ve her türlü zararlar Allah Teala nın 
izniyle gider. 
 

      4. Rahîm ismi şerifinin şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

Bir levha üzerine nakşettikten sonra bu levhayı üzerinde taşıyan 
kimsenin rızkı artar. Hayatı refah ve bolluk içerisinde geçer. 
Herkesten hürmet ve saygı görür. İleri gelen büyükler yanında 
merhamet ve şevkat görür. Hiç kimse ona kötülük yapamaz. Allah 
Teala hazretleri yaratıklarına şevkatli ve merhametli davranmasını 
sağlar. O kişiyi kötü ahlaklardan korur. 
 

      5. Kim! Bu ismi şerifi her gece adedi olan 258 defa okuyup, 
Allah Tealayı zikrederse, Allah c.c. okuyan kişiye rızık kapılarını 
açar ve her zorluğuda kolaylaştırır. 
 

      6. Rahim ismi şerifini her farz namazın arkasından 258 defa 
okuyan kimseyi güzel ahlakla rızıklandırır, halvet ehilleri o kişiden 
faydalanır. Kötü ahlak sahibi olanlarıda islah eder. 
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ELAZÎZ İSMİ ŞERİFİ  (9. isim) 

      İzzetli ve heybetli olmak için, Azîz isminin şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

yazıp üzerine aldıktan sonra her farz namazın ardından 41defa Yâ 
Azîz ismi şerifini okuyup, 3 defada şu mübarek duayı okursun. 
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Rabbi evfiknî mevkıfel ızzi vel kemâli vel behcetil celâl. Hattâ 
lâ ecide zerreten ve lâ dekîkaten illâ vekad ğaşîhâ min ızzike 
mâ yemna'hâ minez zilli li ğayrik. Hattâ üşâhide zülle min 
sivâyi li ızzetî beke müeyyiden bi rakîkatin miner ru'bi yahdau 
lî bihâ külle şeytânin merîdin ve cebbârin anîd. Ve übkıye alâ 
züllil ubûdiyeti fil ızzi bekâen yebsut lisânil i'tirâfi ve yakbidu 
lisâned da'vâ inneke entel azîzil cebbâril mütekebbiril kahhâr. 
Ve kulil hamdülillâhillezî lem yettehız veleden ve lem yekün 
lehü şerîkün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyün minez zilli ve 
kebbirhü tekbîrâ. 
 

CEBBÂR İSMİ ŞERİFİ (10. isim) 
      Cebbâr ismi şerifinin özelliklerinden biriside insanlara haksız 
yere zulum eden zalimleri cezalandırmak içindir. Zalim veya hırsızı 
cezalandırmak istersen; Bir Arabi ayın son Çarşamba gecesi, gece 
yarısı kalkıp güzelce bir abdest al. Birinci rekatta Fatiha ile Nun 
suresini, ikinci rekatta Fatiha ile Hakka suresini okuyarak iki rekat 
namaz kıl. Namazdan sonra kıbleye karşı ayakta durarak 824 defa 
Cebbâr ismi şerifini oku. Her 100 de 1 defa şunu oku. 
 

�"���$a��� �� �W	� �T�U ��.�@�:��. �G�!��L��.  
 

Yâ Cebbâru Yâ Kadîru huz fülânen ezzâlimi. 
      Bu şekilde üç gece devam edersin. Üç gün sonra dillerin tarif 
edemediği türlü belaları Allah c.c. ın o zalime verdiğini görürsün. 
 

LATÎF İSMİ ŞERİFİ   (31. isim) 
      Allah c.c. rizası için yedi (7) gün riyazatlı olarak oruç tutup her 
farz namazın arkasından 129 defa Latif ismi şerifini ve bir (1) defa 
da aşağıdaki duayı oku. Her gecede 16641 defa Latif ismi şerifini 
ardındanda dört (4) defa aşağıdaki duayı okursun. Okurkende 
güzel kokulu bir buhur yakarsın. Yedinci günün sonunda Latif 
isminin huddamı yanına gelir ve seninle aht üzerine anlaşıp kardeş 
olur. Bu hadim ile ahitlerini bozmadığın müddetçe senin bütün 
istediklerini yerine getirir ve ihtiyacına göre nafakanı verir.  
      Okunacak dua budur: 
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    �"$����� �]�%���/ -)� �$�� e@!(�,�?        �� ���(���<�A��� �w�G �)� �@<�(�,����� 
�"D����� �]���,��� �]��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ -)� �$��*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke ve 
etevesselü ileyke bismikel latîfillezî ve sia lütfühü ehlüs 
semâvâti ve ehlül ardı ve latefte bil ecinneti fî bütûni 
ümmehâtihâ ve ehatte bil kâinâti ılmen eselüke bis sirri vel 
esrâr iven nûri vel envâri yâ men lâ tüdrikühül ebsâri ve hüve 
yüdrikül ebsâri ve hüvel latîfül habîr. İnnemâ emruhu izâ 
erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûn. Sehhirlî huddâme 
ismikel latîfil mübârake inne rabbî latîfün limâ yeşâü innehü 
hüvel alîmül hakîm. Allâhümme yâ müsahhıras semâvâti vel 
ardıs sebı ve men fîhinne ve men aleyhinne bi sirri sirri 
ismikel latîfil meknûn. Elem terâ innallâhe enzele mines semâi 
mâen fetüsbihul ardu muhdarraten innallâhe latîfün habîr. 
Allâhümme yâ rabbel erbâbi mürebbîl kâinâti bi bi latîfi 
rubûbiyyetihi esria lî sereyâne lutfike fî şe'nî ve muradî küllihi 
yâ men leyse bi ğâibin fentezurhi ve lâ bi beîdin feemhilhü 
ülhimnî lutfikel hafiyyil elhimnî lutfikel hafiyyî ve fehhimnî 
rüşdî ve kalbî beyne isbeîne min esâbiı lutfike hattâ eşhedü 
latîfel lutfi min külli cihetin ve kaatil işâratü aleyhâ ev aceztü 
anhâ hattâ ağraku fî biharil lutfi mübtehicen bi halâveti zâlikel 
bahri münğamisen fî envâri eşrakte alâ davin min bevârikı 
nûrihi fî sirrihi ve sirrihi fî halkıhi elâ ya'lemü men halaka ve 
hüvel latîfül habîr. Yâ âlimen bil cümleti ve ğaniyyen anit 
taksîlü kefâ keremüke anil mekâli ve kefâ ılmüke anis süâli 
inkataar recâü illâ minke ve hâbetil âmâlü illâ fîke vesteddet 
etturuku illâ ileyke yâ latîfel lutfi fehhimnî fehüm esrârike ve 
elbisnî melâbese envârike ve efid aleyye min avârifi latâifi 
meârifi meknûni lutfikel hafiyî hattâ lâ yekûne fil kevni şeyin 
müteharrikün sâmitün ev nâtikun zâhirun ev bâtinün illâ 
sehhiralî bi sirri ismikel lafîf. Yâ büneyye innehâ intekü 
miskâle habbetin min hardelin fetekün fî sahratin ev fis 
semâvâti ev fil ardı ye'ti bihallâhü innallâhe latîfün habîr. Yâ 
kâşifül edmâri vel esrâri yâ nûrül envâri eselüke bismikel 
a'zamül latîfü en tü sahhıralî bi lutfike külle men fil kevni 
yahdimünî mümtesilen tavî ve tüeyyidünî bi hâdimi ismikel 
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latîfi biş şerefil a'lâ ves sirril evfâ vez kürne mâ yütlâ fî 
büyûtikünne min âyâtillâhi vel hikmeti innallâhe kâne latîfan 
habîrâ. Eselüke bi hâzihil esmâi vel âyâti vel esrâri elletî 
evda'tehâ fî ılmikel meknûni en tüsahhıralî huddâme ismikel 
latîfil mübareki ve cemîa halkıke ve beyinlî mâ tahte ardıke ve 
mâ fevkahâ minel berakâti vel erzâkıd dâirativel hayrâtis 
sâirati mimmâ fî berrike ve bahrik. Allâhü latîfün bi ıbâdihi 
yerzüku men yeşâü ve hüvel kaviyyül azîz. Allâhümme innî 
eselüke bis sirril meknûni elmahzûni fî nuûti ismikel latîfil 
mesûnil mübâraket tâhirillezî izâ düîte bihi ecebte ve izâ süitle 
bihi a'tayte en tüsahhıralî mededen rûhâniyyen min huddâmi 
ismikel latîfi bir ra'feti ve beyânil mükâşefeti fin nevmi vel 
yakazati ves seferi vel hadari ve ahbâru mâ admartü aleyhi 
zâhiran ve bâtinan ve eclisnî alâ livâihi ve tahhirnî alâ bi sâtihi 
ve ebkınî alâ alâihi ve fehhimnî min ılmike inneke alâ külli 
şeyin kadîr. Allâhümme innî eselüke yâ lehyûşin ve yâ 
tahyûşin ve yâ yûşin ve yâ fehleyûşin eselüke allâhümme bi 
hakki hâzihil esmâi vel esrâri elleti elkaytehâ fî kalbe 
nebiyyike muhammedin sallalâhü aleyhi ve selem. Ve 
keseytehü minel celâli lutfike ve hedeytehü bi tahârati kudsike 
en tüsahhıralî rûhâniyete huddâmi ismikel latîfil mübârakil 
ulviyeti ves süfliyyeti yekûnûne avnen lî alâ mâ ürîdü ve hüve 
kezâ ve kezâ ecib yâ abdel latîfi ve ente yâ şüâu ve ente yâ 
şa'dûdu bi hakki mâ ta'rifûnehü min sirri hâzal ismil latîfi ve 
şerîfi ılmihil a'zamü ve zikri celâlihi vez kürne mâ yütlâ fî 
büyûtikünne min âyâtillâhi vel hikmeti innallâhe kâne latîfan 
habîrâ. İkdû hâcetî vemtesülû merdâtî vesufûnî bit tâati li 
hıdmetillâhi ver rasûli ve'tûnî min mâlillâ hillezî mea halkıllâhi 
bi hakkike Yâ Allâhü Yâ Latîfü allâhümme innî eselüke bi lâmi 
lutfike ve tâi tûlike ve yâi yakazatike ve fâi ferdâniyyetike 
eselüke en tüsahhıralî bihâ sirran min sirrike ve nûran min 
nûrike ve lutfan min lutfike ve heybeten min heybetike 
tüsahhırlî bihâ cemîa halkıke ve tuhdıa lî kulûbihüm bil ülfeti 
vel meveddeti ve tûdia fî kulûbihim muhabbetî sirran ve nûran 
ve behceten Ecib yâ abdel fettâh ve yâ şuâu ve yâ nûru ve yâ 
sâlihu ve yâ şa'dûdu ve yâ hafyâlü ve melâike tüllâhil kirâmi 
esıfûnî yâ meâşirel ervâhır rûhâniyeti ve esriû bimâ ürîdühü 
minküm ettâatü lillâhi ve li esmâihi bi bereketi seyyidinâ 
Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Vel hamdü lillâhi 
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rabbil âlemîn. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ 
âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

MÜCîB İSMİ ŞERİFİ (45. isim) 
      Bir kimse mühim bir dileğinin yerine gelmesini isterse: 1524 
defa Mücîb ismi şerifini Yâ nidası ile okuyup, her 100 defanın 
sonundada 1 defa şu duayı okursa, Allah Teala hazretlerinin 
izniyle dileği yerine getirilir ve giderilir. 
      Her yüz (100) defanın sonunda 1 defa okunacak dua budur: 
 

    �� �u%�g�?��. ��	��c���� �� �� !"�#$����     �7�� �X�<�L��,��� ���i��:��. �X����/!@
           �2�/�!�<��� �Q<�g�A���� ��&������� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �'�? ��>�L��& ��S�E�6

�"D����� �]���,��� �]��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ -)� �$����  
 

Allâhümme innî eselüke yâ mücîbet da'vâti yâ kâdıyel hâcâti 
en takdî hâcetî min fülân ibni fülânete elvâhan elacele essâate 
ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
 

HAY VE KAYYÛM İSMİ ŞERİFİ (64 ve 65. isimler) 
      Her türlü dilek ve isteğine nail olmak için: Tam bir riyazat ile 21 
gün oruç tut. Riyazat günlerinde bulunduğun Lübani zeker 
buhurlar, kuru üzüm, hurma, zeytin ve zeytin yağı gibi yiyecekler 
yersin. 21. günün sonunda Hay ve Kayyum ismi şeriflerinin şu 
mübarek vefkini: 
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Ve vefkin etrafına Ayetel kürsi ile Haşr suresini yazıp, vefki üzerine 
alırsın. Yeşil bir kağıt üzerinede Ayetel kürsiyi yazar ve yanına 
alırsın. 22. günü halvete girer ve her farz namazın arkasından Hay 
ve Kayyûm isimlerini 1000 defa okursun. Ama 22. gün arabi ayın 
ikinci veya üçüncü haftasının Pazar gününe denk gelsin. Halvetin 
5. günü olduğunda sana bir nur görünür. Bu nur toplana toplana 
sevimli, güzel yüzlü ve başında nurdan bir tac olan bir kişi olur. 
Sana güzel bir şekilde selam verir. Sende edep ve huşu ile onun 
selamını al. Sana şöyle der: Neden bu ismi kullanmaya iltica ettin. 
Sende ona: Seninle Allah rizası için kardeş olmak istiyorum dersin. 
Oda sana: Bende sana iyi bir kardeşim deyip, bana elini uzat der. 
Yeşil kağıt üzerine yazmış olduğun Ayetel kürsi yazılı olan kağıdı 
''Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm'' yazısının üzerine elinle 
basarak uzat. Oda ''Aliyyül azîm'' den kavrayarak kağıdı tutar. O 
anda ikinizin arasındaki anlaşma yapılmış olur. Ona şöyle dersin: 
Seni çağırmak için bana bir işaret ver. Oda sana: Cevher veya 
yüzük veyahutta bir yüzük kaşı verir. Onu aldıktan sonra, onu ne 
zaman çağırmak isterseni o aldığın şeyi sürtersin. O anda yanına 
gelir ve onu ayanen görürsün. İstediğin hacetleri yerine getirir. 
Yalnız Cuma namazı vaktinde gelmez. Bu vakitte onu çağırma! 
 

VALİ İSMİ ŞERİFİ (77. isim) 
      Herkesin yanında üstün olmak istersen: Herhangi birgün şems 
saatinde ''Vali'' isminin dörtlü harfli vefkini yazdıktan sonra 
yazdığını üzerine alıp, hergün ismi 47 defa zikredersen, herkesin 
yanında üstün olursun. Bir erkek bu vefki üzerinde taşırsa kadınlar 
yanında daima üstün durumda olur. 
      Yazılacak olan vefk budur: 
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      Vali ismi şerifinin huddamı İhrakil ( �*�����.����) dir. Bu ismi vefkin 

dört tarafına yazarsın 
 

NAFİ İSMİ ŞERİFİ (92. isim) 
      İleri gelenlerin yanında kabul olunmak, her istediğinin yerine 
getirilmesi ve insanları teshir etmek için: Herhangi bir günün Zühal 
saatinde Nafi' isminin dörtlü vefkini yazıp yazdığını üzerine 
aldıktan sonra, hergün 201 defa Nafi' ismini zikredersen Allah 
Teala nın izniyle istediğin şeyler gerçekleşir. 
      Yazılcak vefk budur: 
 

 

Nafi' ismi şerifinin huddamı Revyail  (�*��,������0) dir. Bu ismi vefkin dört 

tarafına yazarsın. 
 

ESMÂ-ÜL HÜSNÂ'NIN HAVASSI CELİLESİ 
Allah Teala hazretlerinin Zât ının ismi Allah c.c. ismidir. Bu isimden 
başka Kuran-i kerimde geçen 99 sıfatı vardır ki, bu isimlerin 
hepsine birden ''Esmâ-ül hüsnâ'' denir. Bu isimlerin hepsini Allah 
ismi şerifi nefsinde toplar. 
      Ebu Hüreyre r.a. hazretlerinin rivayet ettiği bir hadisi şerifte 
Peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuştur: 
 

�)� $7���? ��(���� ���A���6�� 12�A���6 �2!5�g��� �Q�U�_ ��K��I�&�� �'.  
 

İnne lillâhi tisaten ve tisîne ismen men ahsâhâ dehalel cenneh 
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(Allah c.c. ın 99 ismi vardır. Bu isimleri sayan ve söyleyenler 
gerçekten Cennet'e girerler). 
      Esmâ-ül Hüsnâ budur: 
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     �� �8����\����� �
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�5�k����       ��:�<������ �j.�@������ H�_��#���� �G�95��� �j���!5��� �G�$a��� �j� ��(���� ��5�k�(���� 9�
�=!���� 	��G������� �G���!I�� �@% 

 

Hüvallahüllezi la   ilahe   illa   hüver   rahmanirrahim.  Elmelikü 
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elkuddüsü esselamü elmü’minü el müheyminü elazizü 
elcebbarü elmütekebbirü el haliku elbariü elmüsavvirü 
elğaffarü elkahharü elvehhabü errezzaku elfettahu elalimü 
elkabıdu elbasitu elhafidu errafiu elmuizzü elmüzillü essemiu 
elbasiru elhakimü eladlü ellatifü elhabiru elhalimü elazimü 
elğafuru eşşeküru elaliyyü elkebiru elhafizu elmukitü elhasibü 
elcelilü elkerimü errakibü elmücibü elvasiu elhakimü 
elvedüdü elmecidü elbaisü eşşehidü elhakku elvekilü 
elkaviyyü elmetinü elkaviyyü elhamidü elmuhsi elmübdiü 
elmuidü elmuhyi elmümitü elhayyü elkayyümü elvacidü 
elmacidü elvahidü elahadü essamedü elkadiru elmuktediru 
elmukaddimu elmuahhiru elevveli elahiru ezzahiru elbatınü 
elvali elmütealü elberru ettevvabü el Müntekimü elafüvvü 
erraüfü malikelmülkü zülcelali velikramü elmuksitu elcamiu 
elğaniyyü elmuğni elmaniu eddaru ennafiu ennuru elhadi 
elbediu elbaki elvarisü erreşidü essaburu. 
 

      Esmâ-ül Hüsnâ okunurken her ismin başına Yâ nidası 
sonunada ''Celle celâlühü'' ilave edilir. Yâ Rahmân celle celâlühü, 
Yâ Kerîm celle celâlühü gibi. 
 

      1. Hergün sabah namazından sonra yerinden kalkmadan ve 
dünya kelamı konuşmadan, Esmâ-ül Hüsnâ yı bir defa okuyan 
kimse o gün akşama kadar, akşam namazından sonra okuyan 
kimsede sabaha kadar şeytanın şerrinden, ani ölümden, her türlü 
kaza ve belalardan emin olur. 
      2. Hergün sabah namazından sonra bir veya üç defa okuyan 
kimse, dünyada ve ahrette aziz olur. İnsanlar arasında sevilen ve 
hürmet gören birisi olur. Kabir azabından ve cehennem ateşinden 
emin olup, cennete girer. 
 

      3. Hak Teala hazretlerinden bir dileği olan kimse yedi (7) gün 
sabah veya gece 7 defa Esmâ-ül Hüsnâ yı okursa, Allah Teala o 
kişnin dileğini yerine getirir. 
 

      4. Herhangi hayırlı bir dilek ve maksat, mübtela bulunduğu bir 
bela ve felaketin defolup gitmesi için niyet ederek gece yarısından 
sonra, bilhassa seher vaktiki diz üzerine kıbleye karşı oturup 41 
defa Esmâ-ül Hüsnâ yı okuduktan sonra ellerini açarak dua eden 
kimsenin, Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır. 
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      5. Çok mühim bir dileği olan ve bu dileğinin yerine gelmesini 
isteyen kimse Esmâ-ül Hüsnâ yı 1000 defa okuyup, her 100 defa 
nın başında şu daveti 10 defa okuyarak 1000 adedi tamamladıktan 
sonra dileğini söylerse, icabeti anında Allah'ın izniyle olur. 
      Her 100 defanın başında 10 defa okunacak davet budur: 
 

       �̂ ��.�G ��� ��5���U�_�� H�@�%�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*  ���V��(����
      ���� �2<�(��	a�*���� eG��5�* �u�g�,�.�� H�T$�� �w��������    �]<�5�? e;���[<�*

            �2<�(�A�5�� �Q<�%�  �<�� �H����: H�@�. �+���3�� �]�5�/ m{�G��U e;���[�*����
     �7�	\�� �!>�& e��	T�? $Q	\ ������ ��5�:�q�G����   ����   �]%�� �7�	\���� ��%��

          m"%<�&�G m~�	J�/ mO%�J�� ��! �� ���5�? ������ e4���W�,�* ��g�#�>���? ����
 ���\ m~���Gmd .        �<�#�� �����(�?�W�� e2�(�&�G �'�? �R�!5��� -)� �B�>�C�.��?

       �"%�M�,��� �f.�f�A��� ���K�� �s�@�A�* �'�? �]�� �Q�����?�W�� �����(�.��?��. �$����
�"D����� �]���,��� �]��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ -)�  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Seyidî edhılnî fî riyâdı esmâike vel 
bâbillezî lâ yahcibü bi nûrin ve lâ bi zulmeti ve lâ bi şeyin 
minhü ve lâ bi şeyin hâricün anhü etliku yedî kavâyi fî neylin 
nı'meti ve erzuknî zevka külle mezûkın hattâ ekûne leke fîke 
ve ekûni fîhi leke mübtehicen bi halâvetin zâlike minke inneke 
latîfün atûfün rahîmün raûfün kerîmün. Mâ yeftehullâhü lin 
nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ mümsik felâ 
mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Ve sallalâhü 
alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
      Esmâ-ül Hüsnâ yı okurken, her okumanın başında ''Eselüke yâ 

men'' (�1�2��� �34��5�6��) dersin. 
 

      6. Herhangi bir dileğinin yerine gelmesini isteyen kimse, önce 
güzelce temizlenip abdest aldıktan sonra Allah rizası için iki rekat 
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hacet namazı kılsın. Namazdan sonra Esmâ-ül Hüsnâ nın vefkini 
iyi bir vakitte ve güzel bir koku ile yazsın. Yazdıktan sonra 100 
defa istiğfar ve Hazreti Muhammed s.a.v. e istediği kadar salavati 
şerife getirsin. Salavattan sonra Esmâ-ül Hüsnâ yı Yâ nidası ile 99 
defa okuyup, her okumanın sonundada dileğini söylesin. Esmâ-ül 
Hüsnâ yı 99 defa okuduktan sonra, yine salavati şerife getirsin. 
Amelini tamamladıktan sonra yazdığın vefki üzerinde taşırsan, 
Allah Teala en kısa zamanda dilediğin şeyi yerine getirir ve sende 
olacak olan acaiplikleri görürsün. 
 Esmâ-ül Hüsnâ nın yazılacak mübarek vefki budur: 
 

 
      Bu vefk bütün güzellikleri kendinde toplayan parlayan bir nur 
olup, sırlarında okyanusudur. Allah Teal nın 99 ismine içerik olup, 
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peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. in ismide dahildir. 
Kuturları ve idla-ları eşittir. Her dıl'ın ve satırın adedi 3394 tür. 
Sadece altıncı satırı bir eksik, yedinci satırıda bir fazladır. 
      Bazı alimler şöyle demiştir: Allah Teala hazretlerine İsmi a'zam 
ile dua etmek isteyen kimse, kendi isminin adedini cümeli ebced 
ile hesap edip, Allah Teala nın hangi ismine eşit olduğuna baksın. 
Bu Esmaül hüsnadan bir, iki veya üç ismede eşit olabilir. 

      İsmi Hilal olan bir kimsenin Esmaül hüsnadaki Vekil ( �*�����) 
ismine eşittir. İsmi Ali olan bir kimsenin ismi Allah Teala nın Aliyyü 

(���+�7) ismine eşittir. Muhammed isimli bir kişinin ismi Allah 

Teala'nın Basit (�8�6��)) ve Vedud (�9��9��) isimlerine eşittir.  

      Bu isimlerin önüne Lâ ilâhe illallâh �� :;�� �������; kelimesini 

eklersek, bu şekilde olur. 
 

�_��_����� 	��������� -)� $��� �]������  
 

Lâ ilâhe illallâhül bâsitül vedûd. 
      Örneğin: İsmi Hilal olan kişi için: 
 

�Q%�\����� -)� $��� �]������ 
 

Lâ ilâhe illallâhül vekîl 
      İsmi Ali olan kişi için: 
 

 -)� $��� �]������9����A���  
 

Lâ ilâhe illallâhül aliyyü 
İsmi Muhammed olan için ise: 
 

�_��_����� 	��������� -)� $��� �]������  
 

Lâ ilâhe illallâhül bâsitül vedûd. 
böyledir. Bunu kendi ismin kadar zikredip, sonunda İnşirah 
suresini okur ve peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. e 
salavati şerife getirirsin. Daha sonra hacetini söylersen, Allah 
Teala nın izniyle hacetin yerine gelir. 
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SIRASI İSİM ADEDİ SIRASI İSİM ADEDİ 
1 ��� 66 2 �1�'���0  298 

3 �<����0 258 4 �3�+�2 90 

5 �=��&4� 170 6 ���>�6 131 

7 �1�2�?�2 137 8 �1�'�����2 145 

9 �@��@�7 94 10 �0�AB�$ 206 

11 �.CB�(�D�2 662 12 �E����F 731 

13 �G�0��) 214 14 �0C��H�2 336 

15 �0�:I�J 1281 16 �0�A��� 306 

17 ���A��� 14 18 �K�AL�0 308 

19 �M�AD-N 489 20 �<��+�7 150 

21 �<��+�7 903 22 �8�6��) 72 

23 �O�-��F 1481 24 ��0�P�-  351 

25 �@��Q�2 117 26 ���R�2 770 

27 �P��'�6 180 28 �S�H�) 302 

29 �<�(�� 68 30 4��&�7 104 

31 �T��U�� 129 32 �S�B�F 812 

33 �<��+�� 88 34 �<��V�7 1020 

35 �0�4I�J 1286 36 �0�4(�W 526 

37 ���+�7 110 38 �S�B�� 232 

39 �O��I�� 998 40 �X�2�&� 550 

41 �Y��Z�� 80 42 �*��+�$ 73 

43 �[�.�� 270 44 �Y����0 312 

45 �Y��\�2 55 46 �P�6��� 137 

47 �<��(�� 78 48 �9��9�� 20 
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49 �&��\�2 57 50 �]�7��) 573 

51 �&����W 319 52 �E�� 108 

53 �*����� 66 54 �̂ ���� 116 

55 �_�D�2 500 56 ����� 46 

57 �&��'�� 62 58 ��H�̀ �2 148 

59 �G�&�B�2 57 60 �&��Q�2 124 

61 ����̀ �2 68 62 �a��'�2 490 

63 ���� 18 64 ������� 156 

65 �&�$��� 14 66 �&�$��2 48 

67 �&����� 19 68 �&�'�b 134 

69 �0�9��� 305 70 �0�&�D�X�2 744 

71 ��C&�X�2 184 72 �.CF�?�2 847 

73 ��A��� 37 74 �.�F� 801 

75 �.����c 1106 76 �1�/��) 62 

77 ������ 47 78 ����Q�D�2 541 

79 �.�) 202 80 ���A��d 409 

81 �<�X�D�#�2 630 82 ��4I�7 156 

83 �e�f�0 287 84 �3�+�'��� �3����2 212 

85  ���>�\��� �4g
����.���;���� 

 
1100 

 
86 

  
�8�Z�X�2 

 
209 

87 �P�2��$ 114 88  ��#�J 1060 

89 ��#�h�2 1100 90 �P�i��2 161 

91 �0��j 1001 92 �P�-��i 201 

93 �0��i 256 94 ^�9��� 20 

95 �P��&�) 86 96 �����) 113 
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97 �k�0��� 707 98 �&��W�0 514 

99 �0��B�b 298  Esmaül hüsna'nın 
toplamı 

33.838 
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BAZI  AYET'LERİN  HAVASSI  

 

BESMELE-İ  ŞERİFİN  HAVASSI  CELİLESİ 
      Besmele-i şerifin ulviyet ve kudsiyeti celilesi hakkında varid 
olan birçok sahih hadisi şerifler ile izah edilmiştir. 
      Besmele-i şerifin ismi a'zam olduğuna dair ülema ve veliler 
ittifak etmişlerdir. Bütün geçmiş nebiler ve peygamber efendimiz 
Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) her an ve her dakika lisani 
şeriflerinden Besmele-i şerifi bırakmamışlardır. 
      Besmele-i şerif hakkında cehennem zebanileri şöyle demiştir. 
Bismillâhirrahmânirrahîm'i devamlı okuyan kimse cehennem 
ateşine girmez''. Bismillâhirrahmânirrahîm ondokuz (19) harf olup, 
cehenneme müvekkel olan meleklerin (Zebaniler) adedide 
ondokuzdur. 
     İmam Ca'feri Sadık'tan rivayet olan bir hadisi şerifte Peygember 
efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuştur: 
 

         �'�(�&!��� �)� �"<���* ���	C�,�(��� �̀ ��$��� ��� �"���E��� �u�>�\��? 	
!���
�"%�&!����w��>�\ DQ	\ �̀ ��>�C�? ���K�� �]��!��� ��K����>�\��� �"�>���>�\ �������   

 

Evvelü mâ ketebel kalemü fil levhıl mahfûzi bismillâhir 
rahmânirrahîm fe izâ ketebtüm fektübûhâ evvelehü ve hiye 
miftâhu külli kitâb. 
(Kalemin Levhi mahfuz'a ilk yazdığı Bismillâhirrahmânirrahîm dir. 
Bir kitap yazdığınızda evveline Besmele-i şerif yazınız. Zira o 
bütün semavi kitapların anahtarıdır). 
      Besmele-i şerif hakkında Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
s.a.v. şöyle buyurmuşlardır: Kim! Bismillâhirrahmânirrahîm okusa, 
her harfi için dörtbin hasenat yazılır, dörtbin günahı af olunur ve 
makamı dörtbin derece yükselir. 
      Yine bir hadisi şerifte: Besmele-i şerif ile başlanmayan her 
meşru iş kesik (Bereketsiz) tir. diye buyurmuşlardır. 
      Besmele-i şerifin fazileti hakkında Allâme Zuruk rahmetullahi 
aleyh hazretleri ''Mukaddime'' isimli eserinde şöyle der:  
      Hazreti Adem Aleyhisselam yaratılmadan 500 sene evvel 
alnında Bismillâhirrahmânirrahîm yazılmıştı. Adem a.s. e ilk olarak 
Besmele-i şerif nazil olunca, ''Besmele-i okumaya devam ettikleri 
sürece zürriyetim azabtan emin olurlar'' dedi. Hazreti Adem 
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Besmele-i şerifi çok okuduğu için Allah c.c onun tevbesini kabul 
edip günahlarını affetti. Hazreti Adem a.s. den sonra Besmele 
kaldırıldı ve Hazreti Nuh a.s. a indirildi.  
      Hazreti Nuh Aleyhisselam gemide Besmele-i çok okuyup, 
Cudi'ye yerleşti. Nuh a.s. tan sonra Besmele kaldırıldı ve İbrahim 
Aleyhisselam'a indirildi.  
      Memrud onu ateşe atmak üzere mancınığa koyunca, İbrahim 
Aleyhisselam Besmele'yi okudu; Allah Teala ateşi ona soğuk ve 
selamet kıldı. Sonra tekrar kaldırıldı ve Musa a.s. ya indirildi.  
      Musa a.s. Hazreti Musa Fravunu ve sihirbazları Besmele ile 
kahretti. Asası üzerinde İbranice Besmele şerif yazılı idi. Musa a.s 
Besmele ile denizi yarıp, Fravun ve ordusunu kahretti. Sonra 
Besmele tekrar kaldırıldı ve Süleyman a.s. indirildi.  
      Süleyman Aleyhisselam'a Besmele-i şerif indirilince, melekler 
ona: ''Ey Süleyman! Bugün mülkün tamamlandı'' dediler. Hazreti 
Süleyman'a Besmeleyi inzal buyurunca Allah Teala ''Ümmetine 
duyur ki, kim Allah'ın emanını duymak isterse Süleyman'ın yanına 
gelsinler'' diye nida etti. Hepsi geldikleri zaman Hazreti Süleyman, 
Hazreti İbrahim'in minberine çıkarak eman (Emniyet) Ayetini 
okudu. Bismillâhirrahmânirrahîm. Bunu duyan herkes ferahladı. 
''Biz şehadet ederiz ki, sen Allah'ın Rasulüsün'' dediler. 
      Süleyman a.s. Besmele-i şerif ile Cinleri, İnsanları ve Kuşları 
kendine itaat ettirdi. Üzerine okumuş olduğu herşey ona itaat 
ederdi. Süleyman a.s. Besmele ile diğer milletlere galip geldi. Allah 
Teala hazretleri Süleyman a.s. ın mülkünü Besmele-i şerif ile 
ayakta tutmuştur. Süleyman a.s. mührü üzerinde Besmele-i şerif 
yazılı idi. Besmele hazreti Süleyman a.s. dan kaldırılıp, Hazreti İsa 
a.s. ya indirildi. 
      Hazreti İsa a.s. ve havariler Besmele ile ferahladılar. Allah 
Teala: ''Ya İsa biliyormusun? Sana hangi Ayet indirildi. Bismillâhir 
rahmânirrahîm emân (emniyet) Ayetidir. Her halinde onu çok oku. 
Okumanın ve namazının başı Besmele olsun. Kim onu namazdan 
ve okumadan evvel söylemeye devam ederse, kabirde Münker ve 
Nekir onu korkutmaz, ölümü kolay olur, kabir onu sıkmaz. 
Rahmetime kavuşur ve kabri nurlanır. Kabirden onu vücudu ve 
yüzü beyaz olarak haşrederim. Mizanı ağır gelir. Sırat üzerinde 
onun nurunu tamamlarım. Böylece Cennete girer. Saadete ve 
mağfirete kavuştun diye kendisine nida olunur'' Hazreti İsa 
Aleyhisselam: ''Bu yalnız banamı mahsustur,Ya Rabbi?'' diye 
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sordu. Allah Teala: ''Sana ve sana tabi olanlara, senden sonra 
Ahmed (a.s.) e ve ümmetine mahsustur'' diye buyurdu. 
      Hazreti İsa Aleyhisselam'ın lisanı üzerinde Besmele yazılı idi. 
Sabi olduğu halde beşikte Besmele'nin kerametiyle konuştu. 
Mevla'ya hitap ederek Besmele'nin kerametiyle ölüleri diriltti. 
Dilsizlerin dilini Besmele ile çözdü. Bars ve sair illetlere Besmele 
nin kerameti ile deva kıldı. Daha sonra Hazreti İsa a.s. dan 
kaldırılıp, Peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. indirildi. 
      Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) Besmele-i 
çok zikrettiği için, Peygamber efendimiz yüce bir fütuh oldu. 
      Allah c.c. yemin ederek dediki: Bir mü'min Besmele-i şerifi her 
hangi bir şey üzerine okursa o bereketlenir. Ümmeti Muhammed 
den bir kimse herhangi bir dilek için okursa, dilemiş olduğu 
şey her ne ise yerine gelir. 
      Besmele-i şerifi devamlı zikreden ve her şeye başlarken 
Besmele okuyan kimseler, dünyada ve ahirette zahmetlerden 
zorluklardan kurtulurlar. Besmele-i şerifi çok zikreden kimse 
ulvi ve süfli alemde heybetli olur. Besmele-i şerifin uhrevi 
menfaatı büyük olduğu gibi dünyevi menfaatlarıda çok 
büyüktür. Bir çok zahiri havassı celilesi vardır. Besmele-i şerif 
ondokuz harf olup, cümeli ebced adedi 786 dır. 
 

      1. Abdullah ibni Ömer r.a. hazretlerinden şöyle rivayet 
edilmiştir. Allah Teala dan mühim bir dileği olan ve buna nail 
olmayı arzu eden kimse Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 
oruç tutsun. Cuma günü olunca temizlenip boy abdesti aldıktan 
sonra Cuma namazına gitsin. Giderken mümkün olduğu kadar bir 
miktar sadaka versin. Cuma namazını kıldıktan sonra şu duayı: 
 

��    ��	������� �� �� !"�#y�����*   �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �" .   ���K$��� �]����� H�T$���
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Allâhümme innî eselüke bismillâhirrahmânirrahim. Ellezî lâ 
ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür 
rahîm. Ve eselüke bismike bismillâhirrahmânirrahim. Lâ ilâhe 
illâ hüvel hayyül kayyûmü lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. 
Ellezî meleet azametühüs semâvâti vel arda ve eselüke 
bismike bismillâhirrahmânirrahim. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve anet 
lehül vücûhü ve hadaat lehür rikâbü ve haşeat lehül ebsârü ve 
veciletil kulûbü min haşyetihi ve zerafet minhül uyûnü en 
tüsallî alâ muhammedin ve ala âli muhammedin ve en tu'tînî 
hâcetî kezâ ve kezâ. 
 

(Allahım! Senin Bismillahirrahmanirrahim isminle senden istiyorum. 
Öyle Rahman ve Rahim ki, ondan başka İlah yoktur. O hem ğaybi 
hemde görünürde olan her şeyi bilendir. O Rahman ve Rahim dir. 
Allahım senin Bismillahirrahmanirrahim isminle istiyorum. Öyle 
Rahman ve Rahim ki, ondan başka İlah yoktur. O hep diridir. O 
hep kendi nefsiyle kaimdir. Hiçbir varlığa muhtaç değildir. Onu ne 
uyuklama ne uyku tutar. Onun azameti gökleri ve yeri 
doldurmuştur. Yine senin Bismillahirrahmanirrahim isminle 
istiyorum. O ki ondan başka ilah yoktur. Yaratıklar o na boyun 
eğmiştir. Gözler ondan ürpermiş, yere eğilmiştir. Gönüller ondan 
korkmuştur. Gözler o'ndan yaş akıtmıştır. Allahım! Muhammed'e 
o'nun hanedan ve yaranına geniş rahmetini indirmeni ve benim şu 
ihtiyacımı vermeni istiyorum). 
 

okuyup, 121 defa da Besmele-i şerifi okuyarak dua ederse, Allah 
Teala hazretleri en kısa zamanda dua edenin dileğini yerine getirir. 
(Keza ve keza da dilediğin şey her ne ise onu söylersin). 
 

      Abdullah ibni Ömer r.a. şöyle buyurmuştur: ''Bu hacet usulünü 
ahlaken düşük olan kimselere öğretmeyin ki, bir kısmı bir kısmına 
beddua eder ve duası seri bir şekilde kabül olur'' demişlerdir. 
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      Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) 
''Başında Bismillahirrahmanirrahim bulunan dua redolunmaz'' diye 
buyurmuşlardır. 
 

      2. Besmele-i şerifin bu mübarek hizbini Şeyh Abdülkadir gavsi 
ceylani k.s.a. hazretleri tertip etmiştir. 
 

      Sen! Bu güzelliğe kavuşmak ve büyük bir feyizle feyizlenmek 
istersen; Gecenin son üçte birinde kalkıp güzelce abdest aldıktan 
sonra, kıbleye karşı iki diz üzerine oturup, 786 defa Besmeleyi, 
133 defa da şu Salavati şerifi: 
 

 ���� 	4�W!I<���     �T�U -)� 	
����G��. H�@�%����. ���%���/ �8�W!�   H�@<�%�*
�Y$��: �&        !���� ��. ���?���\�� ���C�J	��* ��5�\�G�_�� ��5�\�G�_�� ��5�\�G�_�� ��>��%

 �2!(�k��� �Oe=��\��. �2�(�&!���* 
 

Essalâtü vesselâmü aleyke yî seyidî yâ rasûlallâhü huz biyedî 
kallet hîletî edriknî edriknî edriknî bi lutfike ve keremike yâ 
nebiyyer rahmeti yâ kâşifel ğummeti. 
 

      Ondokuz (19) defa da Besmele-i şerifin aşağıda gelecek olan 
Hizbini okuyup, buna her gece devam edersen, evliyalar listesine 
yazılırsın. Saidlerin yanına da ismin yazılır. Ömrün boyunca da 
duan kabül olur. Cenneti görmeden dünyadan göçmezsin. 
Cennetin meyvelerinden yer ve nehirlerinden su içersin. Sana 
verilen bu yüce sırrı iyi muhafaza et ve buna devam etmeye gayret 
göster. Şayet gecenin son üçte birinde uyanamazsan hergün 
sabah namazının sünneti ile farzı arasında veya sabah namazının 
farzından sonra okursun. 
      Bu hizbe devam eden kişinin sonu hayırlı ve dünyevi istekleri 
Allah Teala hazretlerinin izniyle kolayca yerine gelir. 
      Ondokuz defa okunacak Besmele nin mübarek Hizbi budur: 
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Allâhümme innî eselüke bi hakki bismillâhirrahmânirrahîm. Ve 
bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi fadli bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
celâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi cemâli bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
heybeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi menzileti bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi kerâmeti bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
behâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi Kibriyâ bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
bereketi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi ızzeti bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
kudreti bismillâhirrahmânirrahîm. İrfa' kadrî ve eşrah Sadrî 
yessir emrî  ve ücbir kesrî ve ağni fakrî ve etıl ömrî bi fadlike 
ve keremike ve ihsânike yâ men hüve kef hâ yâ ayîn sâd hâ 
mîm ayîn sîn kâf elif lâm mîm elif lâm mîm sâd elif lâm mîm râ 
hâ mîm bi sirri ismil a'zamullâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül 
kayyûmül aliyyül azîmül ekram. Eselüke bi celâlil heybeti ve bi 
ızzil ızzeti ve kibriyâil azameti ve ceberûtil kudreti en tecalnî 
minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn. Ve 
eselüke bi devâmil bekâi ve dıyâin nûri en tecalnî mines 
sâlihîn. Ve eselüke bi hüsnil behâi ve bi işrâki vechikel kerîmi 
en tedhulenî bi rahmetike fî cennâtin neîmi yâ rabbel âlemîn. 
Ve en tüsallî alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ 
muhammedin vefal lî kezâ ve kezâ. 
(Keza ve keza da dilediğin her ne ise onu söylersin). 
      Çok önemli bir dileği olupta buna nail olmak isteyen kimse, 
kıbleye karşı iki diz üzerine oturup 786 defa Besmele-i şerifi 
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okuduktan sonra, üç selamlı 6 rekat hacet namazı kılsın. Her 
rekatta bir Fatiha ve 15 defa İnşirah suresini okusun. Namazdan 
sonra Besmele-i şerifin yukarıdaki hizbini okuyarak dua eden 
kimsenin, Allah Teala hazretleri duasını seri bir şekilde kabul eder 
ve istediği dileğini yerine getirir.  
      Herhangi bir dileği olan kimse Besmelenin yukarıdaki hizbini 
118 defa okuduktan sonra dileğini söyleyerek dua ederse, Allah 
c.c. ın izniyle istediğine kavuşur 
 

      3. Besmele-i şerifi beyaz bir kağıt üzerine 1000 defa yazdıktan 
sonra, bunu üzerinde taşıyan kimse düşmanlarının yanında 
heybetli görünür. Dostlarının yanındada çok sevimli olur. Halk 
arasında saygı değer ve şerefli bir kimse durumuna gelir. 
İnsanların kalbinde heybetli ve hürmetli olur. Allah c.c. bu hirzi 
taşıyana hayırların kapısını açar. Devamlı surette emniyet ve 
afiyet içinde kalır. 
 

      4. Sadık bir niyet, tam bir itikat, huşulu bir kalb ve riyazatlı 
olarak 40 gün sabah namazından sonra 2500 defa Besmele-i şerifi 
okuyan kimseye Allah Teala hazretleri esrarın gizliliklerini açar. 
Anlaşılması güç olan ve anlaşılmayan şeyler açılır. Alemde olan 
hadiseleri ve her şeyi rüyasında görür. Ama müşahede ettiği 
acaiplikleri gizleyip, kimseye söylememelidir. Şayet söylerse bu sır 
ondan gider. 
 

      Besmele-i şerifi hergün 2500 defa okuyan kimseye Allah Teala 
hazretleri insanları musahhar kılar. Arzu ettiği her şeyde tasarrufa 
sahip olur. 
 

      5. Afetlerden, belalardan, felaketlerden, hastalıklardan, üzüntü 
ve kederlerden kurtulmak istersen; Aşağıdaki duayı adetsiz olarak 
istediğin kadar oku. Gelmiş ve gelecek olan musibetlerden Allah 
c.c. ın izniyle emin olursun. 
 

          ��5!(�K�� ew��	\ PQ	\�� �"%�a�/ mw��	\ ��5!(�K�� �@�: �"%�a�A��� �Y� �� �d�f�/��.
�)� �"���* �Q�S�C�* �"%�a�A��� ���(����* 	7��#�. �"%�&!��� �'�(�&!���. 

 

Yâ azîmü entel azîmü kad ehemmenî kürbün azîmü ve küllü 
kurbin ehemmenî yehûnü bismikel azîmi bi fadli bismillâhhir-
rahmânirrahîm. 
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      6. Güneş doğarken güneşe doğru yönelip, Besmele-i şerifi 
Rasüller sayısınca 313 defa, 313 defada peygamber efendimiz 
Hazreti Muhammed (s.a.v.) in üzerine salavat getirip buna her gün 
devam eden kimseyi Allah Teala fazlı keremiyle hiç ummadığı 
yerden rızıklandırır. Üzerinden sene geçmeden onu tam zengin 
yapar. 
 

      7. Sıkıntı ve üzüntüye düşen veya hapishaneye giren bir kimse 
Besmele-i şerifi her gün gece ve gündüz 1000 defa okumaya 
devam ederse, Allah Teala okuyanın sıkıntı ve üzüntüsünü 
kaldırır. Okuyan hapiste ise idamı gerekse bile hapisten kurtulur. 
 

      8. Yedi gün güneş doğarken bir bardak suya 786 defa 
Besmele-i okuyup bu suyu zihni kapalı, zekası zayıf, unutkanlığı 
fazla ve anlayışı az olan kimseye içirilirse Allah c.c. ın izniyle 
unutkanlığı gider, geri zekalılığı kalkar, hafızası kuvvetlenir ve 
işittiği her şeyide hafızasında tutar. 
 

      9. Cinleri davet edip bazı şeyleri keşfetmek ve haber almak 
istersen; Aşağıda gelecek olan Besmele-i şerifin şeklini bakacak 
olan kişinin avucuna yazdıktan sonra küçük bir kase içine bir 
miktar zeytinyağı ile siyah mürekkep koy. Hint udu, lübani zeker ve 
kizbere buhurlarını yakarak hadim hazır olana kadar devamlı 
Besmele-i şerifi oku. Bakan kişi hadimi görünce ona istediğini 
sorarsan, cevabını alırsın. 
      Avuca yazılacak Besmele-i şerifin şekli budur: 

  

  
 

      10. Besmele-i şerifi misk, zaferan ve gülsuyu ile ceylan derisi 
üzerine 121 defa yaz. Kust, cavi, lübani zeker ve meyatü saile ile 
buhurladıktan sonra, rızık sıkıntısı çeken bunu üzerinde taşırsa, 
Allah c.c. onun rızkını açıp genişletir. Borçlu olan taşırsa, Allah c.c. 
onun borcunu ödemesinde kolaylık sağlar. Ayrıca her türlü 
kötülüklerden emin olur ve Allah ın izniyle korunur. 
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      11. Her türlü dilek için: Üç (3) defa Zilzal suresini, onbir (11) 
defa İnşirah suresini, onbir (11) defa Fil suresini, onbir (11) defa şu 
mübarak Salavati şerifi: 

 

      ���?	��� ����!5�� �@!(�,�? �� �@�%�� ����/ �D�� !"�#y����    �]���,��� �]��x ����/�� 
�"$�����  

 

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyil ummiyyî 
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
786 defada Besmele-i şerifi okur ve buna yedi (7) gece devam 
eden kimsenin Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır. Okurken 
beyaz elbiseler giyer, kıbleye doğru yönelir ve güzel kokulu 
buhurlar tüttürürsün. 
 

      12. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 110 defa yazdıktan sonra 
çocuğu yaşamayan kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah Teala nın 
izniyle çocuğu yaşar. 
      Çocuğu olmayan kadın, hayızdan sonra temizlenip bu yazılıyı 
üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır. 
 

      13. Bazı Salihlerden şöyle rivayet edilmiştir. Bir kimse 
Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 625 defa yazdıktan sonra bunu 
üzerinde taşırsa, Allah Teala o kişiye heybet ve azamet elbisesi 
giydirir. Hiç kimse o kişiye kötülük maksadı ile yaklaşamaz. Şeyh 
r.a. dediki: Ben bunu denedim. Allah  Teala hazretlerine 
hamdolsun, doğru çıktı. 
 

      14. İstemiş olduğu her türlü dileğinin yerine getirilmesi, 
sultanlar, hakimler, amirler ve diğer insanların yanında sevgili, 
beğenilen ve izzet ile itibar gören bir kimse olmasını arzu eden 
kimse: Perşembe günü oruç tutup, iftarını kuru üzüm ve hurma ile 
açtıktan sonra akşam namazını kılsın. Namazdan sonra Besmele-i 
şerifi 121 defa okuyup, dileğinin yerine getirilmesi niyetiyle iki rekat 
hacet namazı kıldıktan sonra, uyku ğalebe edinceye kadar 
Besmele-i şerifi sayısız olarak okumaya devam etsin. Yatsı 
namazı dışında hiçbir şeyle meşgul olmasın ve konuşmasın. 
Cuma günü sabahladığı zaman kalkıp güzelce bir abdest alarak 
sabah namazını kıldıktan sonra, mezkur adet olan 121 defa 
Besmele-i şerifi okur ve bir kağıt üzerine Besmeleyi hurufu mukatt 
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olarak misk, zaferan ve gülsuyu ile 121 defa satır satır yazsın. 
Yazdıktan sonra ud ve amber ile buhurlayarak üzerinde taşısın. 
      Allah Teala hazretlerinden başka İlah olmayan Allah c.c. a 
yemin ederimki, bunu üzerinde taşıyan erkek veya kadın her kim 
olursa olsun, insanların gözünde bedir gecesindeki ay gibi olur. 
Her gören onu sever, ikram eder ve dileğini yerine getirirler. 
Besmeleyi bitişik olarak yazmaktada bir beis yoktur. Her iki 
şekildede olur. 
 

      15. Besmele-i şerifi bir zalimin veya haksızlık ve adaletsizlik 
yapan bir hakimin yüzüne 50 defa okunursa, Allah Teala o zalimi 
veya hakimi hor ve zelil eder. Zalim veya hakim okuyana karşı baş 
eğer ve onun korkusu kalplerine girer, okuyana bir heybet verip, 
onların şerrinden güven içinde bırakır. 
 

      16. Bütün insanların yanında güçlü ve üstün olmak için. 
Besmele-i şerifin şu dörtlü vefkini yazdıktan sonra, bunu üzerinde 
taşıyan kimse insanların yanında güçlü ve üstün olur. Bu vefki 
taşıyan kimse düşmanları ile karşılaştığı zaman, tıpkı kurşun ve 
demiri ateşin erittiği gibi eritir. İleri gelenler o kişiyi babanın kendi 
çocuğunu sevdiği gibi severler ve hürmet ederler. 
      Besmele-i şerifin dörtlü vefki budur: 
 

 
 

17. Besmele-i şerif bir kurşun levha üzerine demir kalemle 3 defa 
nakş ettikten sonra bu levha balık ağına asılırsa, balıklar her 
taraftan levhaya doğru yönelip ağ balıklarla dolar. Böylece balıkçı 
arzu ettiğinin fazlasını Allah Teala nın izniyle elde etmiş olur. 
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      18. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 21 defa yazdıktan sonra, 
uykusunda korkan çocuğun boynuna asılırsa, o korku çocuktan 
gider. Çocukların korunması için 21 defa bir kağıda yazılıp, 
çocuğun üzerine asılırsa, bütün afetlerden Allah Teala nın izniyle 
korunmuş olur. 
 

      19. Besmele-i şerifi cam bir tabağa 40 defa yazdıktan sonra 
zemzem suyu veya tatlı kuyu suyu ile yazıyı sil. Bu suyu hasta 
olan kimse içerse, Allah Teala hazretleri Besmele-i şerifin  bereketi 
ile o hastaya şifa verir ve hastalığından kurtarır. 
      Bu sudan doğum zorluğu çeken bir kadına içirilirse, Allah c.c. 
ın izniyle çok kolay doğum yapar. 
 

      20. Bir kimseye irsali hatif göndermek istersen. Besmele-i 
şerifin şu ondokuzlu vefkini bir kağıt üzerine: 

  
vefkin etrafınada şu tevkili: 
 

�]�>�/��3�� �"	M�%���/ �]DE�<,�* �F�G����(��� �"������ ��T<�K �8�!@�U��. ��	�$\���6 
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      �%�K ��� �� �W	C���� �7�W	� ����� �����K����� �"	M�.�@����>��   �s�	����U�� �����p�?�� 
 ���K�� ��>�L��& �;��S�E�* �s����?���� �s����v�G�����T�\�� ��T�\.  

 

Tevekkelû yâ huddâme hâzal ismil mübâreke bi hakkihi 
aleyküm ve tâatihi ledeyküm vezhebû ilâ fülân el fülânî fî 
heyetî ve misâli ve havvifûhü verğabûhü ve emerûhü bi kadâi 
hâcetî ve hiye kezâ ve kezâ. 
zaferan ve gül suyu ile yaz. Yazdığın kağıdı bir farisi kamış içine 
koyup, ağzını mumla kapat. Kamışın ortasından kırmızı ipek fitil ile 
bağlayıp ekşi nar sopasına as. Altından cavi ile buhurlayarak 
Besmele-i şerifi 786 defa oku. Ne zaman kamış dönerse icabetin 
alemeti o andır. Şayet kamış dönmezse iki veya üç defa daha 
tekrarla. Kamış döndükten sonra Zilzal suresi ve Cuma suresinin 
sonunu sarf edersin. Kamış döndüğünde buhuru ve sarf tilavetini 
kesersin. Çünkü maksat bununla tamam olup şüphe yoktur. 
Amelin tamamlanmış olur. 
 

      21. Her türlü kötülük ve zararlardan korunmak için: Şu vefki:  
 

 
 

Perşembe günü misk ve zaferan ile yaz. Sonra vefki üzerinde 
taşırsan, Allah ın izniyle hiçbir kötülük sana ulaşamaz. Her türlü 
kötülüklerden, insanların ve cinlerin şerrinden emin olursun. 
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      22. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 35 defa yazdıktan sonra 
bir eve asılırsa, o eve cin ve şeytanlar giremez. Evde bereket 
artar, malında ve canında bu açık bir şekilde hissedilir. Bu yazılı 
kağıt bir işyerine asılırsa, o işyerinin ticareti artar ve sermayesi 
çoğalır. Hasetçilerin ve zalimlerin kötü gözlerinden korur. 
 

      23. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 101 defa yazdıktan sonra 
ekili olan tarlanın içine defnedilirse, o ekili tarla veya bahçe Allah 
Teala hazretlerinin izniyle afetlerden korunur. Mahsül veya 
meyvesi güzel ve bereketli olur. Yetişme devresi bir afete 
uğramadan tamamlanır. 
 

      24. Bir kimseye kendini sevdirmek istersen: Bir bardak su 
üzerine 786 defa Besmele-i şerifi okuyup, bu suyu matlubuna 
içirirsen, matlubun seni şiddetli bir aşkla sever. 
 

      25. Kalpleri meyil ettirmek, şevkatlendirmek ve matluba 
ulaştırmak için, Besmele-i şerifin şu hatemini bir kağıt üzerine: 
 

 
 

 

      Hatemin etrafınada şu mübarek duayı: 
 

            �2<� �W	� �Y<�5�* �2<� �W	� �u�& ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: !"�#$���� 
      	
����E����� �O�J�A����� 	7�!5�,����� 	2�(�&!����� 	2����!��� �s�@�5�/ �Q�A�L��� . �7����

        <��$\���6 �]�%���/ ���K$��� �]����� -)� �������& �Q	E�� ���$����6    9w�G ��<�K�� �Y
 �"%�a�A��� �|���A��� .         �<�%�,�6 �O<�%�\ �� �G�� �w�G �"%�K����*�� �
��: ������
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m@.�@�& �8���%��� �F���I����.  

 

Allâhümme kalbe fülân ibni fülân alâ hubbi fülânete binti 
fülânete vecal ındehür ra'fetü ver rahmetü vel hannânü vel 
atfü vel kabûlü. Fein tevellev fe kul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ 
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Ve iz kâle 
ibrâhîmü rabbi erinî keyfe tuhyil mevtâ kâle evelem tü'min 
kâle belâ ve lâkin leyatmeinne kalbî kâle fehuz erbaaten minet 
tayri fesurhünne ileyke sümmecal alâ külli cebelin minhünne 
cüzen sümmed uhünne ye'tîneke sa'yâ. Kezâlike ye'tî fülân li 
fülânî hâdıan zelîlen ilâ fülân ve fülaneh. Fekeşefnâ anke 
ğıtâeke febasukel yevme hadîd. 
Zaferan, kurşun tozu ve fülfül ile yaz. Yazdıktan sonra Besmele-i 
şerifi 786 defa hatemin etrafına yazmış olduğun duayıda 1 defa 
oku. Daha sonra hatemi matlubun başı üzerinde sana kolay gelen 
bir şekilde yedi defa çevir. Her çevirdiğinde Tekbir getir. Yazma 
zamanı ise güzel bir vakitte kamerin zühreye bitişik olduğu zaman 
olsun. Amelini tamamlayıp vefki üzerinde taşırsan, olacak olan 
acaiplikleri görürsün. 
 

      26. Bir kimse yatacağı zaman 21 defa Besmele-i şerifi okuyup 
uyursa, Allah c.c. o gece içerisinde kovulmuş şeytanın şerrinden, 
insanların ve cinlerin kötülüğünden, hırsızlık ve yangından, ani 
ölümden emin kılar. O kişiden her türlü belalar defedilmiş olur. 
 

      27. Bir kimse Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine misk, zaferan ve 
gülsuyu ile muharremin ilk günü güneş doğmadan önce 130 defa 
yazıp üzerinde taşırsa, ömrü boyunca kendine ve ehline hiçbir 
kötülük ulaşmaz. 
 

      28. İmam Gazali r.a. şöyle buyurmuştur: Bir kimse Besmele-i 
şerifi 12000 defa okur ve her 1000 defanın sonunda iki rekat hacet 
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namazı kılıp, Hazreti Muhammed s.a.v. e salavat getirerek amelini 
tamamladıktan sonra Allah c.c. tan ihtiyacını isterse, Allah Teala 
nın izniyle arzusu yerine gelir. 
 

      29. Besmele-i şerifi 41 defa tam inanç ve şüpheden uzak bir 
kalp ile sarası tutmuş bir kimsenin kulağına okunursa saralı ayıkır.  
      Aklını yitirmiş birinin kulağına 41 defa okunursa aynı saatte 
aklı başına gelir. 
 

      30. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 21 defa yazdıktan sonra, 
bunu üzerinde taşıyan kinse Allah Teala hazretlerinin izniyle baş 
ağrısı görmez. 
 

      31. Yağmur yağması için tam inanç ve halis bir niyetle 71 defa 
Besmele-i şerif okunursa nerede olursa olsun, Allah Teala nın 
izniyle yağmur yağar. 
 

      32. Ondört (14) gün riyazatlı olarak oruç tutup, sadık niyet ve 
huşu kalp ile her farz namazın arkasından 1000 defa Besmele-i 
şerifi okuyan, ervahı kudsiye ile münasebet kurar, onlardan haber 
alır. 
 

      33. Menfaatları celb, kötülükleri def, ticaretin iyi olması veya 
herhangi bir dilek için: Tenha bir mekanda yedi gün halvete girip, 
oruçlu olarak her gece 786 defa Besmele-i şerifi okuyan kimsenin 
Allah Teala Besmelenin bereketiyle istediği dileğini yerine getirir. 
Bu mesele sahih olup mücerrebdir. 
 

      34. Besmele-i şerifi aşağıdaki dairenin içine sekiz (8) defa 
yazdıktan sonra dairenin ortasına talibin ismini ve birinci daireye 
şu Ayeti kerimeyi yaz: 
 

       ��� �)� 	
����G m@!(�,�? �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*    �]<�A�? �'.�T<$�
 ���/ -;�!@�=��     ��A$\�G �"�#.���6 �"�#�5�%�* -;��(�&�G ��G�$C	M��� �  �. ��@!g���k�>�� �7�

   �i�G�� �)� �'�? 1W�S�� �"�#%�(%�� �� ��� <��      ��<���� �'<�? �"�#�K��L�� �
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 14���C�k�? �"�#�5�? �X��,���!I������(%�a�/ ����L��. 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Muhammedün rasûlullâhi vellezîne 
meahü eşüddâü alel küffâri ruhamâü beynehüm terâhüm 
rukkean sücceden yebteğûne fadlan minallâhi ve rıdvânen 
sîmâhüm fî vücûhihim min eseris sücûdi zâlike meselühüm fit 
tevrâte ve meselühüm fil incîli kezerın ahrace şetehü 
feâzerahü festağlız festevâ alâ sûhıhi yu'cibiz zerrâa li yeğîza 
bihimül küffâra ve adallâhüllezîne âmenû ve amilüs sâlihâti 
minhüm ma'firaten ecran azîmâ. 
 

      İkinci daireye şu duayı yaz: 
 

           �7�� �"%�&!�<�� �'�(�&!�<�� �)� �"���* �Q�S�C�* ��	������� �<� �� !"�#$����
          �6 �7���� �].�����. ��? DQ	\ ���= �'�? �w��>�M��� ��T�K �Q�?��& ���C�,�6 ���C�,
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    �O.��![�� �"������ ��T�K �8�!@�U �]���������6    �7��S�E�. �2�?�@���* ����$\���(���

  �'�<? �]� ������,�.�� �]�g�V����&        �Q<�%$��� �<�� �X�<������� ���G���$J��
 �8��!5���� �G��#!5���� �2�a�E�%�����*  

 

Allâhümme innî eselüke bismillâhirrahmânirrahîmi. En tahfeza 
hâmile hâzal kitâbi min şerri külli mâ yü'zîhi ve en ytahtafe 
aleyhi kulûbe cemîal halkı vel beşeri külli ünsâ ve zeker ve en 
tüsahhira lehü huddâme Hâzal ismiş şerîfil müvekkelîne bi 
hıdmeti yakadûne havâicihi ve yahrisûne minet tavâriki vel 
âfâti fil leyli ven nehâri ven nevmi vel yakazah. 
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      Besmelenin dairesini şu tertip üzere yaz: 
 

 
 

Yazdıktan sonra hint udu ile buhurlayıp bunu üzerinde taşırsan, 
insanların yanında heybetli, büyük ve ikramlı olursun. Her gören 
seni sever ve sana tabi olup meylederler. Allah Teala nın izniyle 
bütün maksatlarında başarılı olursun. 
 

      35. Hayır veya şer herhangi bir dilek için: Besmele-i şerifin şu 
beşli hatemini  
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ve hatemin fülan yazılı hanelerine matlubunun ismini yazdıktan 
sonra, vefki nar sopasına asıp, buhurunu tüttürerek üzerine 14.934 
defa Besmeleyi oku. Her aktte hacetini yapmaları için huddamları 
görevlendirip, vefki üzerinde taşırsan, olacak olan acaiplikleri 
görürsün. 
 

      36. Bütün afetlerden, hastalıklardan, sihirden, cinlerin ve 
insanların şerrinden korunmak için Besmele-i şerifin şu dairesini: 
 

 
 

seni kimsenin görmediği tenha bir mekanda gece yarısı taharet 
(Beden, yer ve elbise) üzere yaz. Yazdıktan sonra güzel kokulu bir 
buhurla daireyi buhurlayarak, dairenin üzerine 12.000 defa 
Besmele-i şerifi oku. Daha sonra bu daireyi üzerinde taşıyan 
kimse bütün afetlerden, hastalıklardan, büyücülerin sihrinden ve 
zalimlerin şerrinden Allah Teala nın izniyle korunur. Hiçbir kötülük 
o kişinin bedenine malına, evine ve ailesine ulaşamaz. İnsanların 
yanında sevilen ve hürmet gören birisi olur. Hatta zararlı 
böceklerden ve vahşi hayvanlardan bile korunur. Besmelenin 
bereketiyle dininde ve dünyasında mesut bahtiyar olur. 
 

      37. Matlubunu muhabbetle heyecanlandırmak istersen: 
Matlubunun vücutuna temas etmiş beyaz renkli elbise parçasının 
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üzerine şu daireyi yaz: 
 

 
 

Yazdıktan sonra cavi, mastaki ve lübani zeker ile buhurlayarak 
aşağıda gelecek olan kasemi beş (5) defa oku. Okuduktan sonra 
yeni ve yeşil renkli bir kap içine saf zeytin yağı koyup, yazdığın 
bezi yak. Amelin tamamlanmadan matlubun yanına gelir. 
      Okunacak Kasem budur: 
 

            �]�� �'	M�. �"���� �@����. �"<���� �@���. �"�� H�T$�� �d�@�E��� �����q���� �)� �"���*
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Bismillâhil ezeliyyil kadîmillezî lem yelid ve lem yûled ve lem 
yekün lehü küfüven ehad. Ellezî rafeas semâi bilâ amedin 
teravnehâ sümmes tevâ alel arşi ve besetal ardîne ve ceale 
fîhâ ravâsiye şâmihâti ve ecral enhîra ve sehharar rîhı tercî bi 
emrihi ruhâe haysü esâbe ve ecrâl mâe fil uyûni lâ ilâhe illâ 
hüve sübhânehü ve teâlâ ammâ yekûlüz zâlimûne ulivven 
kebîran ellezî kadderal evkâti vel âcâli ve ceale li külli 
ümmetin ecelen ma'lûman feizâ câe ecelühüm lâ yeste'hırûne 
sâaten ve lâ yestakdimûn. Aksemtü aleyküm yâ huddâme 
hâzihil îyetiş şerîfeti en tekûnû muâvinîne lî bi celbi fülânete 
ilâ fülân. Ve ilkâi mehabbeten fülânete fî kalbe fülân 
munkâdîne ve bi hudûrihi müsriîne bi hakkillezî kâle lis 
semâvâti vel ardı i'tiyâ tavan ev kerhen kâletâ âteynâ taiîn. İn 
kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhüm cemîun ledeynâ 
muhdarûn. Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. Elvâhan 
elvâhan elacele elacele essâate essâate. 
 

      38. Aşağıda gelecek olan dua bir kağıt üzerine yazılır ve kağıt 
sıcak bir yağa bulaştırıldıktan sonra bu yazılan kağıt Kizbere ile 
hummalı olan kişi buhurlanarak yakılırsa, Allah Teala hazretlerinin 
izniyle humma zail olur. 
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      Yazılacak dua budur: 
 

���*<        �? ��#	���� �"%�(�,��� �'�? �!(�,���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<�' 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. El hummâ minel hamîmi aslühâ 
minel cehîmi şifâüha bismillâhirrahmânirrahîm. 
 

      39. Bir cebbar zalimin haksız yere zulmünden bıkan veya bir 
zalim düşmanını perişan etmek istersen, kurşundan bir levha 
üzerine Besmelenin şu hatemini: 
 

 
 

yazıp, o zalim veya düşmanın isminide cetvelin fülan yazılı 
hanelerine yazdıktan sonra cetveli hantit ve kırmızı sarımsak ile 
buhurlayarak şu duayı cetvelin üzerine yedi (7) defa oku. 
 

���*       ���(����* ��	������� �� �� !"�#y���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<  �"%�a�A��� 
�"�a�/����  ���* ���K��     H�T$��� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"    �s��L����� �]�� �Y�5�/
�A�[�U�    �Y���L�� �� �X������� �]�� �Y       �7�� �w�<	�	E��� �]�>�%�[<�U �'�? 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke bismikel 
azîmül a'zamü ve hüve bismillâhirrahmânirrahim. Ellezî anet 
lehül vücûhü ve haşeat lehül esvâtü ve vecilet min haşyetihil 
kulûbü en tüsallî ve tü sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve 
alâ âlihi ve sahbihi ve en takdıye hâceti fî fülân allâhümme in 
künte ta'lemü ennehü yerciu ammâ hüve fîhi feehdihi ve 
veffikhi ve in künte ta'lemü ennehü lâ yerciu fe enzil aleyhi 
bilâike ve sehatıke ve ğadabike ve ehlekhü yâ kâhiru yâ 
kahhâru yâ kâdiru yâ muktediru yâ Allâh. 
 

      Okuduktan sonra levhayı devamlı yanan bir ateşin yakınına 
gömer ve 700 defa Besmele-i şerifi okursan, o zalim ya zulmünden 
vazgeçer yada helak olur.  
 

      Levhayı kesinlikle ateşe koyma! Eğer ateşe koyarsan o kişi 
helak olur. Allah Teala nın yanında sorumlu sen olursun. Bunun 
için Allah Teala dan kork! 
 

      40. Sana devamlı zulüm eden düşmanını tedmir edip, seni 
mutlu edecek bir şeyi görmek istersen: Besmele-i şerifin 
yukarıdaki cetvelini kurşundan bir levha üzerine zalim düşmanının 
isminide fülan yazılı hanelere Cuma günü herhangi bir saatte yaz. 
Yazdıktan sonra yumuşak bir ateş üzerinde levhayı hantit ve 
lübani zeker ile buhurlayıp, ateşe yakın bir yere defnedersen, 
düşmanının perişan olduğunu Allah ın izniyle görürsün.  
 

      Levhayı ateşe çok yakın koyma! Ateşe yakın koyarsan, 
düşmanın olan kimse helak olur. Allah Teala bu amelden dolayı 
sana hesap sorar ve senden intikam alır. Çünkü dua ile öldüren 
kılıç ile öldürmüş gibidir. Allah tan kork! Kalplerdeki gizli olan 
şeylerin birgün açığa çıkacacağını bil ve iyi düşün. Şunuda iyi bilki! 
affetmek vesilelerin en güzelidir. 
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      41. Bir kimsenin çok mühim bir dileği olsa ve bu dileğinin 
yerine getirilmesinin isteyen, Besmele-i şerifi 786 defa okuduktan 
sonra üç defa ''Allahüekber'' deyip şu duayı okursa, Allah Teala 
hazretleri o kişinin dileğini yerine getirir. 
      Okunacak dua budur: 
 

 <	:���� �
���&��   ��� �u�&�� �)��*$��� �4!����g $J���� �
   �j%�(!�<�� �
��
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Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs 
serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki şeyin yağzebü 
anke ve lâ ğâlibü leke ve lâ ğârru minke ve lâ azîmü aleyke 
ilâhül âlihetü ve rabbü külli şeyin ve ente alâ külli şeyin kadîr. 
Eselüke bil ismillezî azze fi'len ve celle fe'huz bin nevâsi ve 
enzil mines siyâsî ve ismikel a'zamüz zâtillezî sehharte bihil 
bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdil 
azîm. Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude 
tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli şâmihın. Ve 
eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymân 
ellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve 
mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi 
kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin 
nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin 
sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ 
fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen 
kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an 
müşâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ 
etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı 
havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru'bi ver rehbi yâ ehadü 
yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü 
alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve 
selleme teslîmen kesîrâ. 
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     42. Besmele-i şerifin bu mübarek hizbini Şeyh Abdülkadir gavsi 
ceylani k.s.a. hazretleri tertip etmiştir. Bu yöntem tam ve güzel 
olup, Allah Teala hazretlerinin mutlu kıldığı kişilere yakındır. 
      Besmele-i şerifin hizmetini kim isterse güzelce temizlendikten 
sonra temiz bir mekanda halvete çekilerek, tam inanç ve ihlaslı bir 
niyetle, Cuma veya Pazar gününden başlayarak yedi (7) gün 
riyazatlı olarak oruç tutarsın. Her farz namazın arkasından 
Besmele-i şerifi 2000, Hizbinide yedi (7) defa okursun. Geceleri ise 
Besmeleyi 9.000 hizbinide 83 defa okursun. Böylece bir günde 
Besmeleyi 9.000 hizbinide 118 defa okumuş olursun. Okurkende 
ud, cavi ve lüban buhurlarını tüttürürsün. Yiyeceğinde buğday 
unundan yapılmış yiyecekler ve kuru üzüm olsun. Geceleride 
lambaya zeytin yağı koyar ve yakarsın. Okumaya başlamadan 
önce Besmelenin Vefkini yazar ve bunu başında taşırsın. Yine 
vefki bir adet daha yazar yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu yedi 
gün boyunca iftar vaktinde içersin.  
      Sen! Bu şartlar altında Besmele-i şerifin zikrine yedi (7) gün 
devam edersin. Yedinci gün olduğunda sana yüce ve ihtişamlı bir 
melek zuhur eder. Meleğin üzerinde beyaz elbise, başında beyaz 
sarığı ve önünde de nurdan iki direk vardır. 
      Sana: ''Esselamü aleyke ya veliyyullah'' der. Onu gördüğün 
zaman hemen ayağa kalk ve ellerini göğsünün üzerine bağlayıp 
''Ve aleykes selam ve rahmetullahi ve berekatühü, benim davetime 
icabet ettiğin için Allah c.c. sana hayırlar ihsan etsin'' dersin. Melek 
sana; ''Ey Allah ın kulu, istediğin nedir'' diye sorar. Sende ona: 
''Senden dünya ve ahirette bana fayda verecek söz istiyorum'' 
dersin. Oda sana: ''Severek ve kerametle ama sana bazı şartlar 
vardır'' der. Sende ona: ''Şartın nedir'' diye sorarsın. O da sana: 
''Allah a yemin et! Yalan söylememeye; içki içmemeye, iki kişi 
arasını bozmamaya ve insanlar hakkında gıybetle konuşmamaya 
yemin et'' der. Sende ona: ''İnşaallah'' der ve elini ona uzatırsın. 
Oda sana elini uzatır ve yemin ettirir. Sana büyük bir mücevher 
verir. ''Şu cevheri ağzına al, onu em ve tükürüğünü yut'' der. 
Sende cevheri alır ağzında emerek tükrüğünü yuttuğun an, senin 
için arştan ferşe kadar inkişaf (Açılma) olur. Daha sonra mücevheri 
ağzından çıkarıp yanına al. Bununla her dilediğini kullanırsın. Sen! 
Allah Teala hazretlerinin izniyle kendilerine üzüntü ve korku 
olmayan Allah dostlarından olursun. 
      Besmele-i şerifin vefkinin etrafına Besmele iki defa yazılır. 
Birincisi 19 defa olduğu gibi yazılır. İkincisi de Besmeleyi 21 defa 
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hurufu mukatta olarak vefkin etrafına yazarsın. Toplam 40 defa 
Besmeleyi yazmış olursun. Yazdıktan sonra halvet süresince 
başında taşırsın.  Besmelenin vefkini bir çini tabağa daha yazıp, 
yazıyı su ile sildikten sonra, o su ile halvet müddetince iftar 
edersin. Besmele-i şerifin yazılacak vefki budur: 
 

 
 

      Besmelenin etrafındaki birinci mertebe dört mertebe olup, 
ikinci mertebede dört mertebedir. Buda taşımak gibi değildir. Bunu 
şeyhimden bu şekilde naklettim. Tütsi olarakta güzel kokulu cavi, 
lüban, ud, mastaki ve buna benzer buhurlar yakarsın. Amel için 
buda yeterlidir. 
      Besmele-i şerifin Hizbi budur: 
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Allâhümme innî eselüke bi hakki bismillâhirrahmânirrahîm. Ve 
bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi fadli bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
celâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi cemâli bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
heybeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi menzileti bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi kerâmeti bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
behâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi Kibriyâ bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
bereketi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi ızzeti bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi 
kudreti bismillâhirrahmânirrahîm. İrfa' kadrî ve eşrah Sadrî 
yessir emrî ve ücbir kesrî ve ağni fakrî ve etıl ömrî bi fadlike 
ve keremike ve ihsânike yâ men hüve kef hâ yâ ayîn sâd hâ 
mîm ayîn sîn kâf elif lâm mîm elif lâm mîm sâd elif lâm mîm râ 
hâ mîm bi sirri ismil a'zamullâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül 
kayyûmül aliyyül azîmül ekram. Eselüke bi celâlil heybeti ve bi 
ızzil ızzeti ve kibriyâil azameti ve ceberûtil kudreti en tecalenî 
minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn. Ve 
eselüke bi devâmil bekâi ve dıyâin nûri en tecalenî mines 
sâlihîn. Ve eselüke bi hüsnil behâi ve bi işrâki vechikel kerîmi 
en tedhulenî bi rahmetike fî cennâtin neîmi yâ rabbel âlemîn. 
Ve en tüsallî alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ 
muhammedin vefal lî kezâ ve kezâ. 
 

      Eğer gerekirse Besmele-i şerifin Zecrini kullanırsın.  
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   �������� �@�#�A����* ��(�#�%���/ �X�T�U����     �8�	��A���<�* �2<�J%�,�(��� �;��#����*�� �+ 
      �Y�:!q�G H�T$��� �!����*�� �+�3���!5���� �Y�?���!I���� �F���,�>�(����� �@�?����g��� 

       H�T<$�� �;��,����*�� ���E����5�(����� ���\���[�(����� ���5�?���(��� �F�_����/��#�*
    ���� �j�V���$J�� ����/ �]�* �Y�(�M�&�A�*�G   ����� �w���9>���� �G�!5�� �2  �;��(����� �;����#
     �]�* �X�G!�<�  H�T$�� �7�95���*��     �F���\�T<�� �X�G��I�� ���V��%������ �w�	�	:

  -)����. �;��%����*�� ���G��k�6��  �"%�&�G��. �'�(�&�G��. �8�9%�:��. 9��&��. -)����. -)����.
  �T�\ ����������6 �7��  �?��. ��T�\�� �   ¡�p�v�� 	�%�k�?��. ��5�p�v�� 	�%�k  	�%�k�?��. 

         	Q�S<�C�>�?��. �"�A�5�?�<�. ���!q�G��. �̀ �!>����. ���(�&�!��� �"�&�G����. ��5�p�v��
�"%�a�A��� �����A��� �)��*$��� �4!�	:���� �
���&��� �_�!��L��.  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke yâ rabbi bi 
hakkil bâillezî bedeet bihi cemîl halâiku ve bis sînillezî seddet 
minhü cemîul ulûmi vet tarâifi veş şerâiı vel hakâiku ve bil 
mîmillezî mennetet bihi aleynâ muhammedin sallallâhü aleyhi 
ve selem. Ve bil elfil kâimillezî leyse kablehü sâbikun ve bil 
lâmeynillezîne lememte bihimel esrâru ve ehazte aleyhimâ bil 
ahdil vâsiki ve bil hâil muhîtati bil ulûmil cevâmidi vel 
müteharrike ves sevâmiti ven nevâtıki ve bir râ illezî rezzekat 
bihâ ıbâdekel mü'minîne vel müşrikîne vel münâfikîne ve bil 
hâ illezî hakemte bihi alet tabâiıl erbaaten nâri vet turâbi vel 
hevâi vel mâi ve bin nûnillezî nevverte bihi kulûbe evliyâike 
fesâret li zikrike lâ tüğâriku ve bil yâi yâ Allâhü yâ Allâhü yâ 
Allâhü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ rahmânü yâ rahîmü en 
tesharalî kezâ ve kezâ yâ muğîsü eğinsî yâ muğîsü eğinsî yâ 
muğîsü eğinsî yâ erhamer râhimîne yâ fettâhü yâ rezzâku yâ 
munimü yâ mutefaddılü yâ cevvâdü ve lâ havle ve lâ kuvvete 
illâ billâhil aliyyil azîm. 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 89 

 
AYETEL KÜRSİ'NİN HAVASSI CELİLESİ 

      Ayetel kürsi özellikleri çok, esrarı yüksek bir Ayet olup, okuyanı 
kötü fillerden korur ve fena ahlaktan uzaklaştırır. 
 

      Kötülük işleyen kimse bu celil Ayeti kerimeyi okuduğu zaman 
kendisine manevi bir destek bulmuş olur. Bu Ayetin esrar ve 
hikmeti onu kötülüklerden çekerek sakinleştirir. Okuyan kimse bir 
rutbe ve geniş bir imkan üzere yaşama yolunu bulur. 
 

      Ayetel kürsi Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. e 
inerken beraberinde 70.000 melek bulunuyordu. Diğer bir rivayette 
ise 40.000 melek bulunuyordu. Buda, bu Ayeti kerimenin kıymetini 
yüceltmek içindir. O halde sende bu Ayet'in kerimenin kıymetini bil. 
 

     Ayetel kürsi hakkında peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. 
şöyle buyurmuşlardır: 
 

�����	M��� �2�.x �7x��	E��� ��� e2�.x �"�a�/��  
 

A'zamü Âyetin fîl kurâni Âyetel kürsî 
(Kuran-i kerimin içinde en yüce Ayet, Ayetel kürsi dir). 
      Yine Ayetel kürsi hakkında peygamberimiz şöyle buyurmuştur: 
 

            �
�<�U�_ �'�? �]�A�5�(�. �"�� e4�W� DQ	\ �u�E�/ �����	M��� �2�.x ����: �'�?
�X���(��� $��� �2!5�g���.  

 

Men karâ Âyetel kürsî akibe külli salâtin lem yemna'hü min 
duhûlil cenneti illel mevt. 
 

      Kim! Ayetel kürsiyi her namazdan sonra okursa, Cennet'e 
girmesine tek engel ölümdür. 
 

      Kim! Ayetel kürsiyi her namazdan sonra okursa, onu Cennet'e 
girmekten hiçbirşey alıkoyamaz, ölünceye kadar bu böyle sürer. 
 

      Ayetel kürsi 50 kelime ve 170 harf olup, cümeli ebced 
adedi14.069 dur. 
 

      1. Ayetel kürsiyi saralı veya hasta üzerine kelimeleri sayısınca 
50 defa, harfleri sayısınca 170 defa, yada Rasüller sayısınca 313 
defa okur, buna 3, 5, 7 veya daha fazla gün devam edip okunursa, 
Allah Teala bu Ayetin bereketiyle saralıya veya hastaya şifa verir. 
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      2. Kara sevdaya yakalanmış bir kimseyi bu hastalıktan 
kurtarmak istersen: Misk, zaferan ve gülsuyu ile sırçalanmış bir 
tabağa 5 defa Ayetel kürsiyi, bir defada sevilen kişinin ismini yaz. 
Yazılı tabağı bir gece yıldızlara yıldızlat. Sabah olunca tabaktaki 
yazıyı gülsuyu ile silip bunu aşığa içirirsen, o aşık sevdiği kişiyi 
unutur. Şayet bu ameli üç gün tekrar edersen, aşık sevdiği kişiyi 
tamamen unutur ve Allah Teala nın izniyle hiçbir zaman 
hatırlamaz. 
 

      3. Ayetel kürsi ile muhabbet yapmak istersen; Yetmiş aded 
beyaz biber alıp her tane üzerine Ayetel kürsiyi okur, biberi ateşe 
atar ve şöyle dersin. 
 

���6          �Y<�5�* �2� �W	� �u���: ������&���* �2�C.��![�� �2�.��� �s�T�K �8�!@�U��. ��	�$\
�2� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�? ����/ �2� �W	� 

 

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil âyetiş şerîfeti bi ihrâkı kalbe 
fülânete binti fülânete alâ mehabeti fülân ibni fülâneh. 
 

dersin. Yetmişinci taneye varıncaya kadar bu tertip üzere okur ve 
yakarsan maksadın hasıl olur. Sahih olup mücerrebdir. 
 

       4. Kimin bir ihtiyacı veya bir dileği olup, ona ulaşmaya bir 
sebep bulamazsa, 170 defa Ayetel kürsiyi okuduktan sonra 3000 
 

�\��.���!q�G��. �̀ �!>����. ��5�v��. ����  
 

Yâ Kâfî Yâ Ğanî Yâ Fettâh Yâ Rezzâk. 
 

defa bu isimleri okursa, dileğine ulaşır ve Allah Teala hazretleri 
okuyanı zengin yapar. Arzu ettiği sebep kapıları açılır. 
 

      5. Pişmemiş çömlek parçası üzerine Ayetel kürsiyi hurufu 
mukatta olarak yazdıktan sonra, çömlek parçasını tenha bir yerde 
bir sopaya ateşe yakın olarak as. Ateşin üzerine cavi ve lübani 
zeker buhurlarını atıp buhur tüterken, Ayetel kürsiyi 70 defa oku. 
Bu amele üç gece devam et. Amelini tamamladıktan sonra çömlek 
parçasını ateşin üzerinden alıp, temiz bir sandığın içine koy. Allah 
Teala nın izniyle matlubun en kısa zamanda hasıl olur. 
 

      6. Muhyiddin Arabi k.s.a. Ayetel kürsinin esrarı hakkında şöyle  
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buyurmuştur: Her kim Ayetel kürsiyi gece ve gündüz içerisinde bin 
(1000) defa okur ve buna 40 gün devam ederse vallahi, vallahi, 
vallahil azim, Kurani azim hakkı için, Rasulü Ekrem hakkı için 
ruhani alemin kapısı ona açılır. O kimsenin ruhaniyeti inkişaf edip, 
kalp gözü açılır ve melekler o kimseyi ziyaret etmeye başlarlar. O 
kimsenin murat ettiği herşey yerine gelir. 
 

      7. Bir kimseyi celb etmek istersen: Ayetel kürsiyi bir kağıt 
üzerine şu tertip üzere yaz: 
 

���*            X �8�9%�E��� 9��,��� ���K $��� �]������ -)�� X �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"
��           �G���� �����?�� �X����(!��� ��� ��? �]�� X m8���  ���� }2�5�� �s 	T�U�c6 �̂

    �/ �j�C�[�. H�T$�� ��� �'�?        X �"�#.�@�.�� �'�%�* ��? X �"���A�. �]� ���¢�*$��� �s�@�5
�"�#�C���U��?��     �? e;���[�* �7�	J%�,�. ���� X       �;�<�= ��(�* $��� �]�(���/ �'
 ����	\ �j����       �<�(�#	a�C�& �s�_���.���� �̂ �G������ �X����(!��� �]9%  ��<�K��

X �"%�a�A��� 9����A���  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Te. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul 
kayyûm. Te. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Te. Lehü mâ fîs 
semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznihi 
ya'lem. Te. Mâ beyne eydîhim.Te. ve mâ halfehüm. Te. Ve lâ 
yuhîtûne bi şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve sia kürsiyyühüs 
semâvâti vel arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül 
azîm. Te. 
 

      Bu yazmış olduğun kağıdı evin doğu tarafındaki odasının doğu 
yönündeki duvara as. Daha sonra şu yedi şekli: 

 


��9  
�&��  9���9  M� M��  <�+��  &BQi  &���9  
 

Yedi ayrı kağıda yazıp her gün bir tanesini ateşte yak.Kağıtlar 
bitmeden matlubun gelirse geri kalan kağıtları yakma! Şayet yakar 
san çok şiddetli muhabbet yüzünden matlubun helak olur. Eğer bu 
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yedi kağıt yerine matlubun vücuduna temas etmiş elbisesi parçası 
olursa, amelin daha güzel ve daha iyi olur. 
      Bu amelin şartı: Bu yedi kağıdın her birisine cavi, lübani zeker 
ve mastaki koyup dürdükten sonra ateşe atıp, kağıt ateşte 
yanarken matlubunun isminin adedi kadar Ayetel kürsiyi okursun. 
 

      8. İmam Gazali (rahmetullahi aleyh) hazretleri şöyle 
buyurmuştur: Bir kimseye irsali hatif göndermek istersen, Ayetel 
kürsiyi 200 defa oku. Her yüz (100) defanın başında 1370 defa 
Ayetel kürsinin içinde bulunan şu beş ismi 
 

�"%�a�/��.  9����/��.  �8�9%�:��.  9��&��.  -)����. 
 

Yâ Allâhü Yâ Hayyu Yâ Kayyûmu Yâ Aliyyü Yâ Azîmü 
Ya nidasıyla okur ve en sonundada şöyle dersin. 
 

  �L�� �G��5�* ��	��c����       �� �@�%�� �̀ ����*�� ���=���/ �7��\�G�� �W��? H�T$�� ���#
            �2<�.��� �s�T<�K �8�_��U �Q�����6 �7�� �"$����� �]�%���/ -)� �$�� e@!(�,�?
           �'<�? e"�#<���c�* ��>�%���&�� ��>�C� ��� �2� �W	� �'�*� �7�W	C�� �2�C.��![��

eG��  �'�? ew����L�� e8��(��.  
 

Eselüke bi nûri vechikellezî melee erkâni arşike ve bi rûhi 
seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem. En türsile 
hâdime hâzihil âyetiş şerîfeti li fülân ibni fülânnete fî sıfatî ve 
hılyetî bi eshümin min semûmin ve cerâbin min nâr. 
 

(Allahım! Arşın etrafını nur ile dolduran yüzünün hürmetine ve 
Muhammed s.a.v. ruhu hürmetine senden istiyorum. Bu Ayeti 
kerimenin hadimini fülan oğlu fülana benim sıfat ve şeklimde 
zehirden bir kıvılcımla, ateşten bir dağarcıkla gönder. ) 
 

      Bunu okurken ok veya herhangi birşeyle işaret edip, efendimiz 
hazreti Muhammed s.a.v. e salavati şerife getirip uyursun. 
      Bu ameli Cuma gecesi yapıp, muradına hasıl olana kadar 
tekrarlarsın. Eğer birinci Cuma da icabet gelmişse tamamdır. Eğer 
icabet gelmemişse yedinci Cuma ya kadar devam edersen, Allah 
c.c. ın izniyle icabet hasıl olur. 
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      9. Ayetel kürsi ile ilgili riyazat sahih olup mücerrebdir. Çünkü 
bu Ayeti kerime ile yapılan dua karşılıksız bırakılmamıştır. 
      Şeyh ebil Abbas Ahmed bin Ali el Buni der ki: Ayetel kürsi ile 
amel etmek istediğin zaman önce Allah c.c. a tevekkül et. Kalbini, 
bulunduğun yeri, elbiseni tertemiz yap ve niyetini sadeleştir. Tenha 
bir yerde halvete girip yanında bolca ummal (Kına çiçeği tohumu) 
buhuru bulundur. Buhur bir konuda bir nevi işi kolaylaştırır.  
      Her farz namazın arkasından 72 defa okumak şartıyla Salı 
günü bu amele başla. 
      Birinci gece halvet odasının köşesinden eşek sesine benzer 
nahoş bir ses gelir. Sakın bu sesten korkma ve ürkme! Çünkü 
onlar sana güç getiremezler. 
 

      İkinci gün gece yarısı halvet odasının üstünden nal sesi gibi bir 
ses duyarsın. Sakın bu sestende korkma ve endişe etme! 
 

      Üçüncü günün tam gece yarısı kırmızı, beyaz ve siyah renkte 
üç tane erkek kedi içeri girer. Bunlar kapı tarafından girip, odanın 
baş kısmından çıkarlar. Yine korkma ve endişe etme! Çünkü sana 
güç getiremezler. Zira yapmakta olduğun davet manevi bir perde 
olan ve arada bulunan Ayetel kürsidir. 
 

      Dördüncü günün tam gece yarısı buhurunu yakıp kıbleye yönel 
ve davetini oku. Duvar bir anda yarılır ve nurdan bir hadim içeriye 
girer. Sakın ondanda korkma ve endişelenme! Ummal buhurunun 
tütmesini devam ettir. Gelen o hadim sana selam verinceye kadar 
aynı ameliyeyi sürdür. 
      Hadim sana: ''Esselamü aleyke ya veliyyallah'' (Selam sana ey 
Allah dostu). Sende ona: ''Ve aleykes selam ve rahmetullahü ve 
berekatühü'' (Selam sana ve Allah'ın rahmet ve bereketide sana) 
dersin. O zaman hadim sana şöyle sorar: Ey Allah dostu benden 
ne istiyorsun? Sende ona: Kalan ömrümde bana hizmet edecek bir 
hadim istiyorum. dersin. Üzerinde İsmullahi a'zam yazılı bir altın 
yüzük uzatarak derki: Bu yüzük seninle benim aramda sağlam bir 
anlaşmadır. Benim hazır olmamı arzu ettiğin zaman bu yüzüğü 
sağ elinin parmağına takıp, daveti üç defa oku ve şöyle de: 
 

�?��.�@.���6��? DQ	\ ��� �F�G��S�,�* ��5���L�� �R��.�@�5�\ ���� 
 

Yâ melik Kendiyâs ecibnî bi hudûrike fî külli mâtürîd. 
 

(Ya melik Kendiyâs! Bana cevap verip gel). 
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      Artık bununla tayyı mekan, su üzerinde yürümek ve benzeri 
kerametlerden ne istiyorsan, Allah c.c. ın izniyle gerçekleşir. 
      Her farz namazın arkasından 72 defa okunacak davet budur: 
 

       ���(����A��� �w�G �) �@�(�,���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* .	4�W!I���� 
       �"$����� �]���,��� �]��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ �8�W!����� . !"�#$����

         �'�(�&�G��. �'�(�&�G��. -)����. -)����. -)����. ���%���� 	Q!����6���� ��	��c���� �� ��
           �s�<!*�G��. �s�<!*�G��. es��. es��. es��. �"%�&�G��. �"%�&�G��. �"%�&�G��. �'�(�&�G��.

    �K��. �s��@�%����. �s��@�%����. �s��@�%����. �s�!*�G��.     �@�5�/ �����%�v��. ���K��. ���K��. ��
          -)���<�. -)����. ��6���/�_ �@�5�/ ���%�g�?��. �4�@�&�� �@�5�/ ���%� ����. ��6!@�=

  -)����.     �8�9%�E��� 9�<�,��� ���K $��� �]������ -)��.     �8�	E�6 �'�?��. �8�9%�:��. 9��&��. 
  ���?�c�* �̂ �G������ �X����(!���      �]<�C�J	� �Y�,�6 �X��:�	����(��� �j�?��L��. �s

     �s�T�K �2!%� ��&��G ����������>� �� !"�#$���� ��	��c���� �s���#�:��    �2�C.��![<�� �2�.��� 
��5�5%�A�6    ?��. ��g�V����& �;��S�: �<���/  �� �'    m8���  ���� }2�5�� �s	T�U�c6. 

 ���� �� �@�K��<   ���3 ������� �+�,��� �e+.       �'<�? �B.���><���� �!>�& e"%�E�>���?
   �]����� �8���$y��   � �� ��� ��,���� �Y� �� $���      �'�?��. ���(���$a�� �'�? �Y�5	\ � �]��

     �s�@�5<<�/ �j�C�[�. H�T$�� ��� �'�? �̂ �G���� �����?�� �X����(!��� ��� ��?
�]� ���¢�*$��� .�G���� ��� �j�C�=� !"�#$����� �@�=<�: �'�?�@.�G	� ��#%�� �<�;��S  
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       ��� ��� �F�G��*�� ����(�/�� ����A���� ������: �X��������� ��g�V����&  �<���K�� 
  �'�?��.      	J%�,�. ���� �"�#�C���U��?�� �"�#.�@�.�� �'�%�* ��? �"���A�.  �? e;���[�* �7� �'
�]�(���/ .    �L�� ����� �s�_����/�l�(�i �"���A�. �'�?��.     �7�� !"<�#$���� ��	��c���� ����#

     ���� �<	M�. �2�C%�5�(��� �4���/!@���� �2�(%�a�A��� �2�.��� �s�T�K �8�!@�U �����!����6
          �1M���? �1M���? 1����L 1����L 1W�%�K 1W�%�K ��g�V����& �;��S�: ����/ �� ���/

   �]�M���? ��� �~!��I�>�.�� �'�?��.  �;��= ��(�*$���    �X����(!��� �]9%����	\ �j���� 
�̂ �G������.        �
�<�& ��� ��5�(D��M�. �!>�& �R��.�@�5�\ �F�@���/ ���������

       �'�?��. ��g�V����& �j%�(�L ��� ��5�5%�A�.�� ��>�a�E�.   �<�(�#	a�C�& �s�_���.����
  �"%�a�A��� 9����A��� ���K��.   �#�=��. 	��/��*��. �@%�g�?��. �@%�(�&��.   9+�&�<�. �@%

         �O�����* ��g�V����& �;��S�: ����/ �� ���/ ����5	\ ���>�?��. 9H���:��. 	Q%�\����.
     �"%�a�A��� �����A��� �)��*$��� �4!�	:��� �
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�8�W!����� 	4�W!I�� �]�%���/ e@!(�,�? �� �@�%���*�� �2�(%�a�A��� �2�.��� �s�T�K.  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. 
Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi 
ve sahbihi ve sellem. Allâhümme innî eselüke ve etevesselü 
ileyke Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Rahmânü Yâ 
Rahmânü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahîmü Yâ Rahîmü Yâ 
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hin Yâ hin Yâ hin Yâ Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ 
Seyyidâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Hüve Yâ Hüve Yâ 
Hüve Yâ Ğıyâsî ınde şiddetî Yâ enîsî ınde vahdetî Yâ Mucîbî 
ınde da'vetî Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü. Allâhülâ ilâhe illâ 
hüvel hayyul kayyûm. Yâ Hayyü Yâ Kayyûmü yâ men tekûmüs 
semâvâti vel ardu bi emrihi yâ câmiul mahlûkâti tahte lutfihi 
ve kahrihi eselüke allâhümme en tüsahharalî rûhaniyeti hâzi 
hil âyetiş şerîfeti tüînenî alâ kadâi havâicî yâ men lâ te'huzühü 
sinetün ve lâ nevm. İhdinâ ilel hakki ve ilâ tarîkın müstekîmin 
hattâ esterîha minel levmi lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî 
küntü minez zâlimîn. Yâ men lehü mâ fîs semâ vâti ve mâ fîl 
ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznih. Allâhümmeşfa'li ve 
erşidnî fîhî ürîde min kadâi havâicî ve isbâti kavlî ve fi'lî ve 
ameli ve bârikli fî ehlî yî men ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ 
halfehüm ve lâ yuhîtûne bi şeyin min ılmih. Yâmen ya'lemü 
damîra ıbâdihi sirran ve cehran eselüke allâhümme en tü 
sahhiralî huddâme hâzihil âyetil azîmeti ved da'vetil münîfeti 
yekûni lî avnen alâ kadâi havâicî heylen heylen cevlen cevlen 
meliken meliken yâ men lâ yetesarrafü fî mülkih. illâ bimâ şâe 
ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Sehhirlî abdike 
kendiyâse hattâ yükellimünî fî hâli yakazatî ve yüînenî fî cemîa 
havâicî yâ men ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. 
Yâ Hamîdü Yâ Mecîdü Ya Bâisü Yâ Şehâdü Yâ Hakku Yâ 
Vekîlü Yâ Kaviyyü Yâ Metînü kün lî avnen alâ kadâi havâicî bi 
elfi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Aksemtü 
aleyke eyyühes seyyidül Kendiyâse ecibnî ente ve huddâmike 
ve eînûni fî cemîı ümîrû bi hakki mâ ta'tekıdînehü minel 
azamet. Vel kibriyâi ve bi hakki hâzihil âyetil azîmeti ve bi 
seyyidinâ muhammedin aleyhis salâtü vesselâm. 
 

      (Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah'a 
mahsustur. Salâtü selâm efendimiz Muhammed s.a.v. e, onun hanedan, 
dost ve yaranlarına olsun. Allahım! Şüphesizki senden dilekte 
bulunuyorum ve sana sarılıp, sebep tutunuyorum. Yâ Allâh! Yâ Allâh! Ya 
Rahman! Ya Rahman! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Rahim! Ya Rahim! Ya 
Rabbah! Ya Rabbah! Ya Rabbah! Ya Seyyida! Ya Seyyida! Ya Seyyida! 
Ya Hüve! Ya Hüve! Ya Hüve! Ey şiddet ve sıkıntılı anlarımda imdadıma 
yetişen! Ey yalnız kaldığımda  tek gönül dostum olan! Ey dua ettiğimde 
bana müsbet cevap veren Allah. Ya Allah! Ya Allah!  

      Allahü la ilahe  illa hüvel  hayyül  kayyum. Ey  hep  diri olan! Ey kendi 
zatıyla kaim olup, varlık alemini ayakta ve düzende tutan! Ey gökleri ve 
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yer yüzünü ilahi emriyle belli kanunlar ölçüsünde ayakta tutan! Ey bütün 
yaratıkları kendi lutuf ve kahrı altında toplayan! Allahım! Bu Ayeti 
şerifenin ruhaniyetini bana musahhar etmeni diliyorum ki, o hacetlerimi 
yerine getirmemde bana yardımcı olsun. Ey kendisini hiç uyuklama ve 
uyku tutmayan! Beni hakka eriştir ve dosdoğru yola kavuştur, taki 
kınanmak ve ayıplanmaktan kurtulup rahata erişeyim. Senden başka 
ibadete layık hiçbir İlah yoktur. Seni tenzih ederim. Doğrusu ben kendine 
yazık edenlerdenim. Ey göklerde ne varsa kendisine ait olan Rabbim. 
Onun izni olmadan kim onun katında şefaat edebilir? Allahım bana 
şefaat edilmem imkanını sağla. Hacetimden yerine getirilmesini dilediğim 
sözümün isabetini ispatı için amelimin doğruluğunu meydana 
koyabilmem için beni irşad eyle doğru yolu bana ilhamda bulun. Çoluk 
çocuğumu bana mübarek kıl! Ey onların önünde ve arkasında olan 
şeyleri bilen! Ey dilediğinden başka ilminden hiçbirşey kavrayamaz 
(beyanın sahibi). Ey kullarının iç alemini dış alemini olduğu gibi bilen 
Allahım! Bu büyük Ayetin ve ulu duanın huddamını bana musahhar 
etmeni diliyorum. Hacetimi yerine getirmemde bana yardımcı olmasını 
arzuluyorum. Heyla! Heyla! Cevla! Cevla! Melika! Melika! Ey dilediğinden 
başkasının mülkünde tasarruf edemeyeceğini açıklayan! Hükümranlığı 
(Kürsisi) gökleri ve yeri kaplamıştır onun. Kulun Kendiyas'ı bana 
musahhar eyle! Taki uyanık halimde benimle konuşsun ve bütün 
hacetlerimi yerine getirmemde yardımcı olsun. Ey göklerin ve yerin 
gözetilmesi kendine ağır gelmeyen Allahım! Yâ Hâmid Yâ mecîd Yâ bâis 
Yâ Şehîd Yâ hak Yâ Vekîl Ya Kaviy Yâ Metîn Bin kere lâ havle ve lâ 
kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm ile hacetlerimi yerine getirmemde bana 
yardımcı ol! Sana yemin veririm ey Kendiyâs! Sen ve hizmetçilerin bana 
müsbet cevap verin. Haklı olan bütün işlerimde bana yardımcı olun. 
Azamet ve kibriyadan itikat ettiğiniz husus hakkı için, bu büyük Ayetin 
hakkı için ve efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. hakkı için). 
      Diğer bir rivayette şu cümleler yer almıştır: 
 

       �� ���?�� ��?���:������� �'�? �������� �R��.�@�5�M��� �@�%!��� ��#9.�� �u�L�� $���   14�@�&��� 
m�.�@�: e;���= DQ	\ ����/ �)� $7�� �w���:�� ���K���� ���I������* eB�(���\  

 

Ecib eyyühes seyyidil Kendiyâs esrau minel berk. Ve mâ 
emrinâ illâ vâhideten kelemhın bil basar. Ev hüve akrabü innal 
lâhe alâ külli şeyin kadîr. 
 

(Ey seyyid Kendiyâs! Çağrıma cevap ver! Cevabın şimşekten 
daha süratli olsun. Bizim emrimiz birdir. Oda göz açıp kapama gibi 
veya daha yakın. Yahut ondan daha çabuk. Şüphe yokki Allah her 
şeye kadirdir). 
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HİRZ AYETLERİ 

 

      Bu Hirz Ayetleri Ahmed Rufa-i r.a. hazretleri tarafından tertip 
edilmiştir. 
 

      Saralı veya felçli hastalara üç veya yedi gün okunur. Hirz 
Ayetleri de yazılıp saralı veya felçli kimsenin üzerine takılırsa, 
Allah Teala hazretlerinin izniyle bu hastayı bir daha sara ılleti 
tutmaz, hiçbir sihir tesir etmez, cin, şeytan ve insanların şerrinden 
de emin olur. 
 

      Bu Hirz Ayetlerini misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yazıp 
yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu hasta içerse, Allah Teala nın 
izniyle şifa bulur. 
 

      Muhammed bin Ali r.a. şöyle buyurmuştur; Felce tutulmuş olan 
bir ihtiyara bu Hirz Ayetlerini okudum. Allah c.c. ın izni ve bu Ayeti 
kerimelerin bereketiyle hasta o dertten kurtuldu dedi. 
 

      Bu hirz Ayetlerini zalim bir cebbara karşı okuyarak huzuruna 
giren kimse onun zulmünden, şerrinden, zararından ve ziyanından 
Allah Teala nın izniyle emin olup korunur. O zalim cebbardan zarar 
yerine hürmet ve ikram, zulüm yerinede yardım görür. Bu Hirz 
Ayetlerini okumanın şartları şunlardır. 
 

      Önce güzelce bir abdest aldıktan sonra, 7 defa istiğfar, 11 defa 
salavati şerife getir. Hastanın iyi olmasına niyet ederek Euzu 
Besmele ile 3 ihlas, 1 Fatihayı şerif okuyup sevabını peygamber 
efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. e ve Ahmed Rufa-i 
hazretlerinin ruhuna hediye et. 
 

      Bu Hirz Ayetlerini duasıyla beraber oturduğun yerden saralı 
şahsa yönelerek oku ve belirliten yerlerde nefes et. 
 

      Eğer sara, felç veya kulunç bir sene içinde olmuş ise günde bir 
defa sabah veya ikindiden sonra üç gün okursun. Eğer hastalık bir 
seneden önce olmuş ise günde iki defa sabah ve akşam yedi gün 
okursun. Hirz Ayetlerinide yazıp hastanın üzerine takarsan, Allah 
c.c. ın izniyle saralı hasta şifa bulur. 
 

      Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. bir hadisi 
şeriflerinde şöyle buyurmuştur: Her kim bu Hifz Ayetlerini okursa, o 
gün ve gecede o kimseye ne cinni ne insan nede hayvan şerri 
dokunur. Cenabu Hak bu Ayeti kerimelerin hürmetine, o kişiye her 
hususta yardım eder. Kendisine olduğu gibi, malını ve çocuğunuda 
muhafaza eder. 
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      Hirz Ayetleri budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. 
Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâ kena'büdü ve iyyâ 
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kenesteîn. İhdinas sirâtal müstekîm. Sirâtellezîne enamte 
aleyhim. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. (üfür) elîf lâm 
mîm. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh. Hüden lil müttekîn. Ellezîne 
yü'minûne fil ğaybi ve yükîmûnes salâte ve mimmâ razaknâ 
hüm yünfikûn. Vellezîne yü'minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ 
ünzile min kablike ve bil âhirati hüm yûkınûn. Ve ülâike alâ 
hüden min rabbihim ve ülâike hümül müflihûn. (üfür) ve 
ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ hüver rahmânür rahîm. 
İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel 
fülkilletî tercî fil bahri bi mâ yenfeunnâse ve mâ enzelallâhü 
mines semâi min mâin fe ahyâbihil arda ba'de mevtihâ ve 
besse fîhâ min külli dâbbetin ve tasrîfir riyâhı ves sahâbil 
musahhari beynes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin ya'kılûn. 
(üfür). Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel 
hayyul kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîs 
semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznihi 
ya'lem. Mâ beyne eydîhim. ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi 
şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel 
arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. (üfür) lâ 
ikrâhe fid dîni kad tebeyyener rüşdü minel ğayyi femen yekfür 
bittâğûti ve yü'min billâhi fekadis temseke bil urvetil vüskâ len 
fisâme lehâ vallâhü semîun alîm. Allâhü veliyyüllezîne âmenû 
yühricühüm minez zulümâti ilen nûri ilez zulümâti ülâike 
eshâbün nâri hüm fîhâ hâlidûn. (üfür) âmenerrasûlü bimâ 
ünzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûne küllün âmene billâhi 
ve melâiketihi ve kütübihi ve rasülihi lâ nüferriku beyne 
ehadim mir rusulihi ve kâlû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke 
Rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüsahâ 
lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mek tesebet Rabbenâ lâ tüâhiznâ 
in nesînâ ev ahta'nâ Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ 
hameltehü alellezîne min kablinâ Rabbenâ ve lâ tühammilnâ 
mâ lâ tâ katelenâ bih. Va'füannâ vağfirlenâ verhamnâ ente 
Mevlânâ fensürnâ alel kavmil kâfirîn. (üfür) şehidallâhü ennehü 
lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ûlûl ilmi kâimen bil kısti lâ 
ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm. İnned dîne indallâhil İslâm. 
Kulilâhümme mâlikel mülki tü'tîl mülke men teşâü ve tenziul 
mülke mimmen teşâü ve tü ızzü men teşâü ve tüzillü men 
teşâü bi yedikel hayru inneke alâ külli şeyin kadîr. Tûlicül 
leyle fin nehâri ve tülicün nehâri fil leyli ve tuhricül hayye 
minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terziku men 
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teşâü bi ğayri hisâb. (üfür) Sümme enzele aleyküm min ba'dil 
ğammi emeneten nuâsen yağşâ tâifeten minküm ve taifetün 
kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnûne billâhi ğayral hakki 
zannel câhiliyyeti yekûlûne hel lenâ minel emri min şeyin kul 
innel emra küllehü lillâhi yuhfûne fi enfüsihim mâ lâ yebdûne 
leke yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şeyün mâ kutilnâ 
hâhünâ kul lev küntüm fî büyûtiküm leberazellezîne kütibe 
aleyhimül katlü ilâ medâciıhim ve liyebteli yallâhü mâ fî 
sudûriküm ve liyümahhısa mâ fî kulûbiküm vallâhü alîmün bi 
zâtis sudûr. Ve in yemses kallâhü bi durrin felâ kaşife lehü illâ 
hüve ve in yemseske bi hayrin fe hüve alâ külli şeyin kadîr. 
İnne rabbekümullâ hüllezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti 
eyyâmin sümmes tevâ alel arşi yuğşil leylen nehâra yatlübühü 
hasîsen veş şemse vel kamera ven nücûme musahharâtin bi 
emrihi elâ lehül halku vel emru tebâra kallâhü rabbül âlemîn. 
Üdû rabbeküm tedarruan ve hufyeten innehü lâ yühıbbül 
mu'tedîn. Ve lâ tüfsidû fil ardı ba'de ıslâhihâ vedûhü havfan ve 
tamaan inne rahmetillâhi karîbün minel muhsinîn. (üfür) Kul len 
yüsîbenâ illâ mâ keteballâhü lenâ hüve Mevlânâ ve alallâhi fel 
yetevekkelil mu'minûn. Lekad câeküm rasûlün min enfüsiküm 
azîzün aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bil mü'minîne 
raûfür rahîm. Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve 
aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Ve in yemses 
kallâhü bi durrin felâ kaşife lehü illâ hüve ve in yüridke bi 
hayrin felâ râdde li fadlihi yüsîbü bihi men yeşâü min ıbâdihi 
ve hüvel ğafûrur rahîm. İnnî tevekkeltü alallâhi rabbî ve 
rabbeküm mâmin dâbbetin illâ hüve âhızün bi nâsıyetihâ inne 
rabbî alâ sırâtım müstekîm. Ve mâ lenâ illâ netevekkele 
alallâhi ve kad hedânâ sübülenâ ve lenasbiranne alâ mâ 
âzeytümûna ve alallâhi felyetevekkelil mütevekkilûn. 
Sübhânehü ve teâlâ ammâ yekûlûne ulivven kebîrâ. 
Kulidullâhe evid urrahmâne eyyâmâ tedû felehül esmâül 
Hüsnâ ve lâ techer bi salâtike ve lâ tühâfit bihâ vebteğı beyne 
zâlike sebîlâ. (üfür) ve kulil hamdü lilâhillezî lem yettehız 
veleden ve lem yekün lehü şerîkün fil mülki ve lem yekün lehü 
veliyyün minezzülli ve kebbirhü tekbîrâ. Feteâlallâhül melikül 
hakkül lâ ilâhe illî hüve rabbül arşil kerîm. Ve men yedu 
meallâhi ilâhen âhara lâ bürhâne lehü bihi fe innemâ hisâbühü 
ınde rabbihi innehü lâ yüflihul kâfirûn. Ve kul raabiğfir verham 
ve ente hayrur râhimîn. (üfür) Ve keeyyin min dâbbetin lâ 
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tahmilü rizkahâ allâhü yerzükuhâ ve eyyâküm ve hüves 
semîul alîm. Sübhânallâhi hîne temsûne ve hîne tüsbihûn. Ve 
lehül hamdü fis semâvâtî vel ardı ve aşiyyen ve hîne tüzhirûn. 
Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ 
yümsik felâ mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Fe 
sübhânellezî bi tedihi melekûti külli şeyin ve ileyhi turceûn. 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ves sâffâti saffâ. Fez zâcirâti zecrâ. 
Fettâliyâti zikrâ. İnne ilâheküm le vâhid. Rabbüs semâvâti vel 
ardı ve mâ beynehümâ ve rabbül meşârik. İnnâ zeyyennes 
semâed dünyâ bi zinetinil kevâkib. Ve hifzan min külli 
şeytânin mârid. Lâ yessemmeûne ilel meleil a'lâ ve yukzefûne 
min külli cânib. Duhûran ve lehüm azâbün vâsıb. İllâ men 
hatifel hatfete featbeahü şihâbün sâkıb. Festeftihim ehüm 
eşeddü halkan em men halaknâ innâ halaknâhüm min tînin 
lâzib. Sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ yasıfûn. Ve 
selâmün alel mürselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. (üfür). 
Lekad sadakallâhü rasûlehür rü'yâbil hakki le tedhulennel 
mescidel harâme inşâallâhü âminîne muhallikîne ruûseküm 
ve mukassırîne lâ tehâfûne fe alime mâ lem ta'lemû fe ceale 
min dûni zâlike fethan karîbâ. Hüvellezî ersele rasûlehü bil 
hüdâ ve dînil hakki li yüzhirahü alellezîne küllihi ve kefâ billâhi 
şehîdâ. Muhammedün rasûlullâhi vellezîne meahü eşüddâü 
alel küffâri ruhamâü beynehüm terâhüm rukkean sücceden 
yebteğûne fadlan minallâhi ve rıdvânen sîmâhüm fî vücûhihim 
min eseris sücûdi zâlike meselühüm fit tevrâte ve meselühüm 
fil incîli kezerın ahrace şetehü feâzerahü festağlız festevâ alâ 
sûhıhi yu'cibiz zerrâa li yeğîza bihimül küffâra ve 
adallâhüllezîne âmenû ve amilüs sâlihâti minhüm ma'firaten 
ecran azîmâ. (üfür). Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tüm en 
tenfüzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfüzû lâ tenfüzûne illâ 
bi sultân. Fe bieyyi âlâi rabbikümâ tü kezzibân. Yürselü 
aleykümâ şüvâzun min nârin ve nühâsün felâ tentesirân. Fe 
bieyyi âlâi rabbikümâ tü kezzibân. (üfür). Bismillâhirrahmânir- 
rahîm. Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ardı ve hüvel azîzül 
hakîm. Lehü mülküs semâvâti vel ardı yuhyî ve yümîtü ve 
hüve alâ külli şeyin kadîr. Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru 
vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Hüvellezî halakas 
semâvâti vel arda fî sittetin eyyâmin sümmes tevâ ve alel arşi 
ya'lemü mâ yelicü fil ardı ve ma yahrucü minhâ ve mâ yenzilü 
mines semâi ve mâ ya'rucü fîhâ ve hüve meaküm eyne mâ 
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küntüm vallâhü bimâ ta'melâne basîr. Lehü mülküs semâvâti 
vel ardı ve ilallâhi türceul ümûr. Lev enzelnâ hâzal kurâne alâ 
cebelin leraeytehü hâşian mütesaddian min haşyetillâhi ve 
tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn. 
Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti 
hüver rahmânür rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve el 
melikül kuddûsüs selâmül mü'minül müheyminül azîzül 
cebbârül mütekebbirü sübhânallâhü ammâ yüşrikûn. 
Hüvallâhül hâlikul bâriul musavviru lehül esmâül Hüsnâ 
yüsebbihü lehü mâ fîs semâvâti vel ardı ve hüvel azîzil hakîm. 
(üfür). Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul uhiye ileyye ennehüs 
temea neferun minel cinni fekâlû innâ semi'nâ kurânen acebâ. 
Yehdî iler rüşdi feâmennâ bih. Ve len nüşrike bi rabbinâ 
ehadâ. Ve ennehü teâlâ ceddü rabbinâ mettehaza sâhibeten 
ve lâ veledâ. Ve ennehü kâne yekûlü sefîhünâ alallâhü şetatâ. 
Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî 
levhin mahfûz. Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul hüvallâhü ahad. 
Allâhüs samed. Lem yelid. Ve lem yûled. Ve lem yekün lehü 
küfüven ahad. (üfür). Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul eûzü bi 
rabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın  izâ ve 
kab. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ 
hased. (üfür). Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul eûzü bi rabbin 
nâs. Melikin nâs.  ilâhinnâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî 
yüvesvisü fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs. (üfür). 
Elhamdü lillâhillezî rafeas semâü ve vedaal arda ve nesabel 
cibâle ve erseler riyâhı ve ezlemel leyle ve edâen nehâre ve 
halaka mâ yürâ ve mâ lâ yürâ ve lem yahtec fîhi ilâ avni 
ehadin min halkıhi sübhâneke mâ a'zama şâneke limen 
tefekkara fî kudretike alevte bi ulivvike ve denevte bi 
dünivvike ve kaharte halkıke bi sultânike fel muâdî leke 
minhüm fin nârî vel müzillü leke nefsehü minhüm fil cenneti 
emarte bid duâi ve tekeffelte bil icâbeti radde kadâüke duâûnâ 
izâ istecib lenâ entel kaviyyü feleyse min ehadün akvâ minke 
ve enter rahîmi feleyse ehadün erhame minke rahimte ya'kûbe 
feradedte aleyhi basarahü ve rahimte yûsufe fe necceytehü 
minel cübbi ve rahimtehü eyyûbe fe keşefte anhü belâeh. 
Allâhümme innî eselüke ve erğabü ileyke fe inneke hayra 
mesûlin lem yesel ğayrike yâ kâsımel cebâbirati yâ deyyânü 
yevmid dîni yâ men yuhyîl izâme ve hiye ramîm. Yâ men 
nesabtes sırâtal halkıke en yemürrû aleyhi ehadü mines Seyfi 
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ve erakku mineş şa'rate alâ cisri cehenneme ente ibteleyte 
fülân ibni fülâneten bi hâzihil evcâı ve hâzar rîhı ve hâzihil 
emrâdu vel eskâmi ve entel kâdiru alaz zihâbi bihâ yâ 
erhamarrâhîmîne. Ve meselüllezîne keferû ke meselillezî 
yenıku bimâ lâ yesmeu illâ duâen ve nidâen summün bükmün 
umyün fehüm lâ ya'kılûn. 
 

FETİH AYETLERİ 
      Kutbul Arifin gavsul vasilin şeyh ebul Abbas k.s.a. dan rivayet 
edilmiştir ki: Hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Kurani Kerim 
içinde ne kadar Feth Ayeti varsa toplayıp, sabah akşam okumaya 
devam ederlerdi. Düşman, küffar ve münafıklarla savaşa girdiği 
zaman bu Feth Ayetlerini okuyup, fetih ve zafer bulurlardı. 
 

      Bu Feth Ayetlerini misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yazıp, 
üzerinde taşıyarak,  hergün bu Ayetleri kendine vird  edinip okuyan 
kimseye hazreti Allah c.c. tan eksiksiz rızık verilir. 
 

      İmam Gazali k.s.a. Havassı Kuran isimli eserinde der ki: Kim! 
Bu Feth Ayetlerini bir kağıt üzerine yazıp daima üzerinde taşırsa, 
Allah Teala hazretleri o kimseye her türlü hayır kapılarını açar ve 
şer kapılarını kapatır. 
 

      Ülemayı havastan bazıları şöyle demiştir: Allah c.c. rizası için 
üç gün oruç tut. Dördüncü gece sabaha karşı kalkarak güzel bir 
taharet ile kıbleye karşı otur. Bir kağıt üzerine misk ve zaferan ile 
bu Fetih Ayetlerini yaz. Yazdıktan sonra kağıdı önüne koy ve 
üzerine 1001 defa Yâ Fettâh ismini okuyup, kağıdı eline alıp: 
 

�w������ ���%�U ��� �B�>���� �w����*���� �B�>�C�?��. !"�#$���� 
 ِ

Allâhümme yâ müfettihal ebvâbe iftah lî hayral bâb. 
 

der ve kağıdı bir defa katla. Aynı şekilde kağıt nüsha haline 
gelinceye kadar devam et. Bu nüshayı bir muşambaya sarıp, 
üzerinde taşıdığın müddetçe Allah c.c. sana bütün hayır kapılarını 
açar ve şer kapılarını kapatır. 
 

      Herhangi bir maksat için okuyan kimse ehlinden icazetli 
olmalıdır. Her gün bir defa okumakta büyük fayda vardır. 
      Fetih Ayetleri budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû 
âmennâ ve izâ halâ ba'duhüm ilâ ba'dın kâlû ettühaddisû 
nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde 
rabbiküm efelâ ta'kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne 
alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne 
leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye'tiye bil fethı ev emrin 
min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim 
ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya'lemühâ illâ 
hüve ve ya'lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ 
tüfettehu lehüm ebvâbes semâ'. Alallâhi tevekkelnâ 
rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente 
hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav 
elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû 
fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. 
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Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. 
Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ 
aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya'ricûn. Hattâ izâ 
fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi 
müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh 
beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel 
mü'minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: 
ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel 
fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. 
Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil 
hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min 
rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü 
min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten 
lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran 
hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav 
rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat 
ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm 
fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ 
leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min 
zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni'metehü aleyke ve 
yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ 
ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan 
karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi 
mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min 
kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril 
mü'minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- 
rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse 
yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike 
vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke 
bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ 
Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin 
ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma'rûfil 
mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve 
takdî hâcetî ve tensuranî a'dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike 
ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın 
mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen 
yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve 
âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi 
hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. 
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RIZK AYETLERİ 

      Rızkın geniş, kazancının kolay, insanların kendisine saygı ve 
sevgisini arzu eden kimse, bu rızk Ayetlerini bir kağıt üzerine misk 
ve zaferan ile yazsın. Bu yazılı hirzi üzerinde taşır ve kendine vird 
edinip hergün okursa, Allah Teala hazretleri onu ümit etmediği 
yerden rızıklandırır. O kişiyi herkes sever, sayar ve hürmet eder. 
 

      Eddürrün nazım isimli eserin müellifi Ebu Muhammed el Yafi 
r.a. rızk Ayetleri için şöyle der; Şeyh ebul Abbas el Mürsi nin bizzat 
kendi eliyle yazmış olduğu bir yazısında gördüm ve şöyle diyordu. 
Bu Rızk Ayetleri ister yazılmış olsun, ister okunmuş olsun, isterse 
üzerinde bulundurulmuş olsun, bu yollardan herhangi birisiyle, bu 
Ayeti kerimeleri beraberinde bulunduran kimse bir ay süre 
içerisinde, istemiş olduğu maksadına çok seri olarak kuvvetli bir 
şekilde ulaşır.  
      Rızk Ayetleri budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn. 
Vallâhü yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb. Fetekabbelehâ 
rabbühâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen ve 
keffelehâ zekeriyyâ küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe 
vecede ındehâ rizkan kâle yâ meryemü innî leke hâzâ kâlet 
hüve min ındillâhi innallâhe yerzüku men yeşâü bi ğayri 
hisâb. Varzüknâ ve ente hayrur râzikîn. Kul eğayrallâhi 
ettehızü veliyyen fâtris semâvâti vel ardı ve hüve yütımü ve lâ 
yütamm. Ve le kad mekkennâ küm fil ardı ve cealnâ leküm fîhâ 
meîyişe kalâlen mâ teşkürûn. Ve evrasnâl kavmellezîne kânû 
yestadafûne meşârikal ardı ve meğâribehâlletî bâreknâ fîhâ ve 
temmet kelimetü rabbikel Hüsnâ alâ benî isrâîle bimâ sabarû 
ve demmernâ mâkâne yasneu firavne ve kavmühü ve mâ kânû 
yu'rişûn. Feâvâküm ve eyyedeküm bi nasrihi ve razakaküm 
minet tayyibâti lealleküm teşkurûn. Rabbenâ liyekîmûs salâte 
fecal efideten minen nâsi tehvi ileyhim varzukhüm mines 
semerâti leallehüm yeşkurûn. Ve inne min şeyin illâ ındenâ 
hazâinühü ve mâ nünezzilü illâ bi kaderin ma'lûm. Mâ 
ındeküm yenfedü ve mâ ındallâhi bâk. Küllen nümiddühâlâi ve 
hâûlâi min atâi rabbike ve mâ kâne atâü rabbike mahzûrâ. 
İnnâ mekkennâ lehü fil ardı ve âteynâ min külli şeyin sebebâ. 
Feetbea sebebâ. Ve lehüm rızkıhüm fîhâ bükraten ve aşiyyâ. 
Ve rizku rabbike hayrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fiz zebûri 
min ba'diz zikri innel arda yerisühâ ıbâdiyes sâlihûn. 
Feharâcü rabbike hayrun ve hüve hayrur râzikîn. Liyecziye 
hümullâhü ahsene mâ amilû ve yezîdehüm min fadlihi vallâhü 
yerziku men yeşâü bi ğayri hisâb. Kâle etümiddû neni bi mâlin 
femâ âtânî yallâhü hayrun mimmâ âtâküm bel entüm bi 
hediyyetiküm tefrahûn. Emmen yücîbül muztara izâ deâhü ve 
yekşifs sûe ve yecaleküm hulefâ el ardıe ilâhün meallâh. 
Emmen yebdeül halka sümme yüîdühü ve men yerzukuküm 
mines semâi vel ardıe ilahün meallâh. Ve nürîdü en temenne 
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alellezînes tudıfû fil ardı ve necalehüm eimmeten ve 
necalehümül vârisîn. Rabbi innî limâ enzelet ileyye min hayrin 
fekîr. Evelem nümekkin lehüm haramen âminen yücbâ ileyhi 
semarâtü külli şeyin rizkan min le dünnâ ve lâkin ekserahüm 
lâ ya'lemûn. Febteğû ındallâhir rizka va'büdûhü veşkurû lehü 
ileyhi turceûn. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tecmilü 
rizkahallâhü yerzikuhâ ve eyyâküm ve hüves semîul alîm. 
Allâhüllezî halakaküm sümme razakaküm sümme yümîtüküm 
sümme yuhyîküm hel min şürakâiküm men yefalü min 
zâliküm min şeyin sübhânehü ve teâlâ ammâyüşrikûn. Elem 
terav ennallâhe sehhara leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı 
ve esbeğa aleyküm niamehü zâhiraten ve bâtineh. Külû min 
rizki rabbiküm veş kürû lehü beldetün tayyibetün ve rabbün 
ğafûr. Kul men yerzükuküm mines semâvâti vel ardı kulillâh. 
Ve mâ enfaktüm min şeyin fe hüve yuhlifühü ve hüve hayrur 
râzikîn. Mâ yeftehıllâhe lin nâsi min rahmetin felâ mümsike 
lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel 
azîzül hakîm. Hâzâ atâûnâ femnün ev emsik bi ğayri hisâb. 
İnne hâzâ le rizkunâ mâ lehü min nifâd. Ve men yettekıllâhe 
yecal lehü mahracâ. Ve yerzukhü min haysü lâ yahtesibü ve 
men yetevekkel alallâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu 
emrihi kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ. 
 

HIFZ AYETLERİ 
      Bu Hifz Ayetleri bir Arabi ayın ilk Cuma gecesi sabaha karşı 
yazılmalıdır. Önce temiz bir abdest alıp Allah c.c. rizası için iki 
rekat hacet namazı kıl. Sonra misk ve zaferan ile temiz bir kağıt 
üzerine bu hifz Ayetlerini yaz. Bu yazılı hirzi üzerinde taşıyan 
kimseye hiçbir şey zarar veremez. O kişi her türlü kötülüklerden, 
gamdan, kederden, hüzün ve telaşelerden Allah Teala'nın izniyle 
emin olup korunur. 
 

      Bu Hifz Ayetleri bir kağıt üzerine yazılıp bir malın üzerine veya 
içine konulursa, o mal zayi ve telef olmaz. Binanın içine konulursa, 
Allah Teala nın izniyle o bina yıkılmaktan ve yangından korunur. 
 

      Bu Hifz Ayetleri bir kağıda yazılıp, bu yazılı hirzi üzerinde 
taşıyan kişiye sihir tesir etmez. Eğer üzerinde sihir varsa iptal olur. 
 

      Bu Hifz Ayetlerini bir kağıda yazıp, bu yazılı hirzi üzerine alıp, 
hergün kendisine vird edinip okursa, Allah Teala nın izniyle her 
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türlü kötülük ve musibetlerden emin olur. Hatta o kişiye sihir tesir 
etmez. Cinlerin ve insanların şerrinden korunur. 
      Hifz Ayetleri budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâfizû alas salavâti ves salâtil 
vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn. Velâ yeûdühü hifzuhümâ ve 
hüvel aliyyül azîm. Fessâlihâtü kânitâtün hâfizâtün lil ğaybi 
bimâ hafezallâh. Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Verrabbâ 
niyyûne vel ahbâru bimas tahfizû min kitâbillâhi ve kânû 
aleyhi şühedâ'. Vahfezû eymâneküm. Ve yürsilü aleyküm 
hafezah. Ve hüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve mâ ena aleyküm 
bi hafîz. Ve mâ cealnâke aleyhim hafizâ. Vel hâfizûne li 
hudûdillâhi ve beşşiril mü'minîn. İnne rabbî alâ külli şeyin 
hafîz. Ve mâ ene aleyküm bi hafîz. Ve innâ lehû le hâfizûn. İnnî 
hafîzun alîm. Ve innâ lehû le hâfizûn. Fallâhü hayrun hâfizan 
ve hüve erhamür râhimîn. Ve nemîru ehlenâ ve nahfezu 
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ehânâ. Ve mâ künnâ lil ğaybi hâfizîn. Lehü muakkıbâtün min 
beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezû nehü min emrillâh. İnnâ 
nahnü nezzelnaz zikra ve innâ lehü le hâfizûn. Ve hafiznâhâ 
min külli şeytânin racîm. Ve cealnes semâe sakfan mahfûzâ. 
Ve künnâ lehüm hâfizîn. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. 
Vellezînehüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve yahfezû fürûcehüm. 
Ve yahfezne fürûcehünne. Vel hâfizîne fürûcehüm vel hâfizât. 
Ve rabbüke alâ külli şeyin  hafîz. Ve hifzan min külli şeytânin 
mârid. Ve hifzan zâlike takdîrul azîzil alîm. Vellezî nettehazû 
min dûnihi evliyâ allahü hafizun alîm.Femâ erselnâke aleyhim 
hafîzâ. Hâzâ mâ tûadûne li külli evvâbin hafîz. Vellezînehüm li 
fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yü hâfizûn. Ve 
inne aleyküm le hâfizîn. Kirâman kâtibîn. Ya'lemûne mâ 
tefalûn. Ve mâ ürsilû aleyhim hâfizîn. Vallâhü min verâihim 
muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî levhin mahfûz. İn külli 
nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Ni'mel hâfizullâh. Ni'mel 
kâdirullâh. Fekadernâ feni'mel kâdirûn. 
 

      Eğer bu hifz Ayetlerini kendine vird edinip her gün okursan en 
sonunda bu duayı okursun. 
 

         ��<	�����. '�? �+�,�* ��	�����.�� �'�? �~��U���� ��	���U�� �� �� !"�#�$��� 
��	�����.�� �'�? !��= ��5�/ �j���_��. 

 

Allâhümme innî ehâfüke ve ehâfü men lâ yehâfüke bi hakki 
men yehâfüke idfa' annî şerra men lâ yehâfük. 
 

ONAR KAFLI BEŞ AYETİ KERİME 
      Hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuştur: Bu beş Ayeti 
Kerimeyi her zaman okuyunuz. 
      Şeyh Abdülvahid  k.s.a. derki: Bu beş Ayetin her birinin içinde 
on (10) ar adet kaf harfi vardır. Kaf harfinin cümeli ebced adedi 
yüz (100) dir. Toplam 5000 adet olur. Hak Teala hazretleri ümmeti 
Muhammed'e ve kutuplara bu beş Ayeti vermiştir. Belaların 
definde bu beş Ayet ile hüküm edilir. Her kim bu beş Ayeti ihlas ile 
okursa, kutuplara verilen hasselerden mahrum kalmaz. Ben bu 
beş Ayetle kutba eriştim. Hac mevsiminde ise Hızır aleyhisselam 
ile görüştüm. Bana bu beş Ayeti okumamı tavsiye etti. Bu beş 
Ayeti okumam sebebiyle menzilleri bu Ayetlerin sırrı ile buldum. 
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      Şeyh Yahya Sirvani k.s.a. derki: Bu beş Ayet ile Kutbul aktaba 
yetiştim. Hem okurlar hemde üzerlerinde yazılı olarak götürürlerdi. 
Bunu gördüm ve sordum. ''Bunu niçin okursunuz, özelliği nedir''. 
Dedilerki: Bu beş Ayeti bir kimse okursa, düşmanları ve bütün halk 
o kişiye musahhar olur. Düşmanları kötülük yapamaz.  

      Şeyh Mağrufi Kerhi k.s.a. derki: Kutupla buluştum. Bu beş 
Ayeti kerimeyi hergün okurlar ve üzerlerinde götürüp düşmanlarına 
galip gelirlerdi. Onlar için kötü niyet kast eden olursa başına türlü 
belalar  gelirdi.  

      İbrahim Edhem k.s.a. derki: Bu beş Ayeti her kim okur ve yazılı 
olarak üzerinde götürürse, düşmanlarının dili bağlanır. 

      Şeyh Beyazidi Bistami k.s.a. derki: Bu beş Ayeti kerimeyi yedi 
gün okudum ve kutbul aktaba yetiştim. Kutb bana sırrını bildirdi.  

      Şeyh Kirmani k.s.a. buyurdu ki: Dünyada Ğayb ricalinden, 
Büdela, Evtad ve Kutup'tan olmak üzere tasarrufa yetkili 4000 kişi 
vardır. Onların hepsi bu beş Ayet ile tasarrufta bulunurlar. Kim 
bunları okumaya devam eder ve yazıp uygun bir şekilde üzerinde 
taşırsa, hem zahiren hemde batinen tasarruf ehli olur. Ulvi ve süfli 
alemlerde tasarrufunu yürütür. Ayrıca hem kutupla hemde Ricalil 
ğayb'la buluşur. 

      İbni Mesud r.a. yapılan rivayete göre: (Diyorki) Rasulullah 
s.a.v. efendimiz bu beş Ayeti hazerde, seferde ve savaşlarda okur, 
kafirlere, münafıklara karşı üstünlük sağlardı. Allah Teala da ona 
yardım eder, fetihlerde bulunma imkanı sağlardı. 

      Hazreti Aişe Sıddıka radiyallahü anha dan yapılan rivayete 
göre Fahri kainat efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim! Bu beş Ayet 
ki, içinde 50 kaf harfi vardır. Cuma günü yazar ve yazdığını su ile 
sildikten sonra bu suyu içerse, içine bin şifa sokmuş, bin sihhat 
yerleştirmiş, bin rahmet koymuş, bin şevkat, bin yakin, bin kuvvet 
ve yüzbin nur indirmiş olur. Kendisinden her türlü hastalık koparılıp 
alınır, üzüntü ve kederi kaldırılmış olur. 

      Şeyh Muhyiddin Arabi k.s.a. derki: Kurani kerim 6.666 Ayettir. 
Kelamullah tefsirini Mısır'da gördüm, 660 ciltti. O tefsirde şöyle 
zikredilmişti. Kurani kerim içinde beş Ayet vardır. O beş Ayeti bir 
insan günde bir defa veya haftada bir defa veyahut ayda bir defa 
okursa, Hak Teala hazretleri o kişiye gerek dünyada ve gerek 
ahirette 66 derece verir. Cennette ise 600 derece ile 
derecelendirir. 
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      Düşmanları kahretmek, hasetçileri defetmek için bu beş Ayeti 
kerime sabah ve akşam üçer defa yada bir defa olsun okunursa, 
tesir etmede sebep olarak bu Ayetler iksirin kendisidir.  
      Bu Ayeti kerimelerin özellikleri tefsirlerde ve hadisi şeriflerde 
açıklanmıştır. Hergün sabahları bir defa okumak faydalıdır. 
      Beş Ayeti kerime bunlardır: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem tera ilel mele-i min benî 
isrâîle min ba'di mûsâ iz kâlûn nebiyyin lehümübas lenâ 
meliken nukâtili fî sebîlillâhi kâle hel aseytüm in kütübe 
aleykümül kıtâlü ellâ nukâtilû kâlû ve mâ lenâ illâ nukâtile fi 
sebîlillîhi ve kad ühricnâ min diyârinâ ve ebnâinâ felemmâ 
kütibe aleyhimül kıtâlü tevellev illâ kalîlen minhüm vallâhü 
alîmün biz zâlimîn. Kadîrun alâ mâ yürîd. Bismillâhirrahmânir- 
rahîm. lekad semiallâhü kavlellezîne kâlû innallîhe fekârün ve 
nahnü ağniyâü senektübü mâ kâlû ve katlehümül enbiyâe 
biğayri hakkın ve nükûlü zûkû azâbel harîk. Kaviyyün lâ 
yuhtâcü ilâ muîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem tera 
ilellezîne kîle lehüm küffû eydiyeküm ve ekîmûs salâte ve âtûz 
zekâte felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü izâ ferîkun minhüm 
yahşevnen nâse ke haşyetillâhi ev eşedde haşyeten ve kâlû 
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rabbenâ lime ketebte aleynâl kıtâle levlâ ahhartenâ ilâ ecelin 
karîbin kul metâud dünyâ kalîlün vel âhiratü hayrun limenit 
takâ ve lâ tüzlemûne fetîlâ. Kahhârun limen asâ ve tağâ. 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Vetlü aleyhim nebâ ebnâ âdeme bil 
hakki iz karrabânen fetükubbile min ahadihimâ ve lem 
yetekabbel minel âhari kâle leaktülenneke kâle innemâ 
yetekabbelüllâhü minel muttekân. Kuddûsün yehdî men yeşâ'. 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul men rabbüs semâvâti vel ardı 
kulillâhü kul efattehaztüm min dûnihi evliyâe lâ yemlikûne li 
enfüsihim nefan ve lâ darran kul hel yestevîl a'mâ vel basîru 
emhel yestevîz zulumâtü ven nûru em cealû lillâhi şurakâe 
halakû ke halkıhi feteşâbbihil halku aleyhim kulillâhü hâliku 
külli şeyin ve hüvel vâhidül kahhâr. Kayyûmün yerzüku men 
yeşâü bi kudretih. 
      Bilmiş olki: Bu beş Ayetten her birini bir defa okuduğun zaman 
her birinin sonunda belirtilen isimler 3 defa tekrar etmiş olur. 
Mesela; Kayyûmün yerzüku men yeşâü bi kudretih. Üç defa.  
      Nitekim Şeyh Süleyman Edirnevi hazretleri Seyyid Muhammed 
hakkı hazretlerine talim ederken böyle icazet vermiştir. Onada 
Şeyh Ahmed Sinari, onada Şeyh Muhammed Tunisi icazet 
vermiştir. Allah hepsinin esrarını tasdik etsin. Amin…! 
 

BEŞ AYETİ KERİME 
      Kurani kerimde Kâf Hâ Yâ Ayîn Sâd ve Hâ Mîm Ayîn Sîn Kâf 
ile nihayet bulan beş Ayeti kerime daha vardır ki, bu Ayeti kerime 
lerin tasarrufları, sayısız yararları, rağbeti artırmada, nice sınırsız 
ve müthiş bir tesir sahası vardır. 
 

      Bu beş Ayeti kerime celb ve teshirde kibriti ahmer olup, 
hastalıkların tedavisinde, dert ve sıkıntılardan kurtulmak, hapisten 
kurtulmakta, borç ödemekte çok çabuk tesiri görülür. 
 

      Bu beş Ayeti kerimeleri kendine vird edinip hergün 45 defa 
okuyan kimseye ulvi ve süfli alem musahhar olur. Dilediği kimseyi 
emri altına alır. En şaki, en cebbar, en zorba kişiler bile bu Ayeti 
kerimeleri vird edinen kimseye seve seve boyun eğer ve teslim 
olup itaat ederler. Karşısında dudaklarını kıpırdatamazlar. Her 
emrini ve her istediğini yerine getirirler.  
 

      Bir kimse Cuma günü Cuma namazından önce 93 defa güzel 
kokulu bir buhur yakarak okursa, matlubu olan kimse kendisine 
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ram olur. Şüphesizki bu kabül olunan bir davettir. Tecrübe edilmiş 
olup sihhatlidir. Bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. 
 

      Matlubunu bulunduğun yere celb etmek istersen: O kişi senin 
bulunduğun beldede hazır ise veya başka bir yerde bulunuyorsa, 
bu beş Ayeti isimlerle birlikte 60 defa oku. O kişiyi bulursun yada 
seni ona ulaştıran birine rastlarsın. 
 

      Hastalıklardan şifa bulmak istersen: Bu beş Ayeti temiz bir 
tabağa yazdıktan sonra, yazıyı su ile silip üzerine 45 defa bu beş 
Ayeti okuyup, bu suyu 3, 5, veya 7 gün içersen Allah, Teala nın 
izniyle şifa bulursun. 
 

      Herhangi bir hayra ulaşmayı veya herhangi bir şerden 
kurtulmayı arzu ettiğin zaman belirtilen Ayet ve isimlere belirtilen 
sayıda devam et. Ancak muhabbet ve sevgi kısmını kendi niyetine 
göre değiştir. Mesela: Allahım bana şifa ver, Allahım bana 
borcumu ödeme imkanı ver, Bana helal bir rızık ver veya Allahım 
kederimi gider, üzüntümü kaldır, beni kazalardan koru, bu 
Ayetlerin, sırların hürmetine, habibin ve iyilerin efendisi 
Muhammed s.a.v. hürmetine, O'nun hanedan ve yaran-u dostlar 
hürmetine dersin. 
      Beş Ayeti kerime budur: 
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  �/ ����� �Q�%$����   �b$C�5�6 ����� �B��9I���� �b�A�� �E�v����.   �7x��	E����� � �Q%�V��# 
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          �Q%�V��g�(�[�v�_ ��. e���E�=�� e4!f�/ ��� �����C�\ �'.�T$�� �Q�* ���\DT�� H��
          �@�%!�<�� �<�#9.����.�� �2�C.��![<�� �X��.��� �s�T�K �8�!@�U��. ��<	�$\���6

       �/ �2<� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �u���: �z�%�#�>�* �7����J�J�%�?    �<�>!��,�? �<��
 ������ �<�6!_���?��   ���� ��&������� ��&������� ��&�    �2�/�!���� �Q�g�A���� �Q�g�A���� �Q�g�A

         �8�W!�<�� ��(�#�%���/ �_����_ �'�*� �7��(�%���� �����? ����/ �2�/�!���� �2�/�!���� 
     � �+�,�*�� �G��*!f���� �Q%�g� ������ �4��G��!>�� �+�,�*��   �+�,�*�� �"%�a�A��� �7��:��	C��

          �X�<�.��� �s�T�K �+�,�*�� �"$����� �]�%���/ -)� �$�� ��C�J�I�(��� e@!(�,�?
         �<� �� !"<�#$���� e|��%�#�(�a�k�g�\ �+�,�*�� �8����M��� �;��(�������� �8��a�A���

      �/ ��#�����: ��� �F���,�6�� ����������6 �7�� ��	��c����   ��6!_���?�� ��>!��,�? ���
mu.���: mB�>���� �)� �'�? m��I� .  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Kemâin enzelnâhü mines semâ-i 
fahteleta bihi nebâtül ardı feesbaha heşîmen tezrûhur riyâh. 
Yâ Hağkaltâîl Hüvallâ hüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybü 
veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. Yâ Cağtefhâîl Yevmel 
âzifeti izel kulûbü ledel hanâciri kâzimîne mâ liz zâlimîne min 
hamîmin ve lâ şefîın yutâ'. Yâ Dağzayâîl Alimet nefsin mâ 
ahdarat. Felâ uksimü bil hunnes. Elcevâril künnes.Velleyli izâ 
asas. Ves subhi izâ teneffes. Yâ Vağkahâîl Sât. Vel kurâni ziz 
zikr. belillezîne keferû fî ızzetin ve şikâk Yâ Dağşemcâîl. 
Tevekkelû yâ huddâme hâzihil âyâtiş şerîfeti ve yâ eyyühes 
seyyid Meytatarûn. Bi tehyici kalbe fülânete binti fülânete alâ 
mehabetî ve meveddetî elvâhan elvâhan elvâhan elacele 
elacele elacele essâate essâate essâate alâ mülkü Süleymân 
ibni Dâvud aleyhimesselâmü ve bi hakkit tevrâti vel incîli vez 
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zebûri ve bi hakkil fürnil azîmü ve bi hakki Muhammedinil 
Mustafa sallallâhü aleyhi ve selem. Ve bi hakki hâzihil âyâtil 
ızâmi vel esmâil kirâmi ve bi hakki kecağzamheyûşin 
allâhümme innî eselüke en tüsahhrali ve tüharrikelî kalbehâ 
fülânete binti fülânete alâ mehabetî ve meveddetî. Nasrun 
minallâhi ve fethun karîb. 
 

   (Bismillâhirrahmânirrahîm. Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde 
yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı 
çerçöre döner 
      Ey Hağkaltâîl! O görülende görülmeyenide bilen kendisinden 
başka ilah olmayan Allah'tır.O Rahmân'dır, Rahîm'dir. 
      Ey Cağtefhâîl! Onları, yüreklerin ağzına geleceği tasadan 
yutkunacakları yaklaşan kıyamet günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu 
ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur. 
      Ey Dağzeyâîl! Gündüz sinip geceleri gözüken gezegenlere and 
olsun. Kararmaya başlayan geceye and olsun. Ağarmaya 
başlayan sabaha and olsun. Bu Kuran arşın sahibi katında değerli, 
güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür 
      Ey Vağkahâîl! Sâd öğüt veren Kuran'a and olsun ki, inkar 
edenler gurur ve ayrılık içindedirler. 
      Ey Dağşemcâîl! Ey bu Ayetlerin huddamı ve ey seyyid 
Meytatarûn! Fülan binti fülanenin kalbini benim sevgi ve mehabbe- 
tim üzere heyecane getir. Hemen şimdi acele olarak. Süleyman 
ibni Davud a.s. un mülkü saltanatı üzere. Tevrat, İncil, Zebur ve 
Fürkan hakki için. Muhammed Mustafa s.a.v. hakki için. Ve bu 
yüce Ayetler, saygı değer İsimler hakki için. Allahım fülane binti 
fülanenin kalbini benden yana eğip çevirmeni ve benim sevgim 
üzere harekete geçirmeni istiyorum. Yardım Allah'tandır, fetih de 
çok yakındır). 
 

YİRMİDOKUZ HARF MEVCUT OLAN İKİ AYETİ KERİME 
      İmam Yafi k.s.a. şöyle buyurmuştur: Kurani Kerimde iki Ayeti 
kerime vardır ki, 29 harfin hepsi bu iki Ayette mevcuttur. 
      Bu iki Ayet bir tabağa yazılıp, gülyağı veya zeytinyağı ile yazı 
silindikten sonra tabak ateşin üzerine konulur ve yağ kaynarken 29 
defa Fatiha suresi okunup, tabağa üflenir. Bu yağ ile hasta olan 
kişinin vücudu tamamen yağlanırsa, çıban, yel, sihir, efsun ve şiş 
hastalığı gibi vücutta olan yaraların hepsi o günde yok olup sihhat 
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bulur. Ayrıca korkma, ürperme, heyecanlanma, üzüntü ve keder 
gibi dış hastalıklar için bu iki Ayeti kerimenin büyük tesiri vardır. 
      Yazılacak iki Ayeti kerime budur: 
 

            12<�5�?�� �"�k��� �@�A�* �'�? �"	M�%���/ �
�f� �� !"	� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
 �. �����A�         �7�95	a�. �"�#��	C� �� �"�#�>!(�K�� �@�: }2�C�V��3�� �"	M�5�? 12�C�V��3 ��[�k

           e;��<�= ���?���� �'�?��5�� �Q�K �7�	��	E�. �2!%���K��g��� !'�� �+�,��� ���%�v �)��*
             ��<�� �7��@<���. ����? �"�#��	C� �� ��� �7�	C���. �)� �]$�	\ ���?���� $7�� �Q	:

	E�.           ��� �"�>�5	\���� �Q	: ��5�#�K ��5���>	:��? �;���= ���?���� �'�? ��5�� �7��\���� �7�	��
         �����>���%���� �"�#�A�L��S�? ����� 	Q�>�E��� �"�#�%���/ �u�>	\ �'.�T$�� �q������ �"	M�6��%�*
          m"%<���/ -)��� �"	M�*�<	�	: �����? ���,�(�%���� �"	\�G��@� ��� ��? -)� 

 �G��@9I�� �X��T�* .      �)� 	
����G m@!(�,�? �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* 
          �<�A$\�G �"�#.���6 �"�#�5�%�* -;��(�&�G ��G�$C	M��� ����/ -;�!@�=�� �]�A�? �'.�T$����
         ��@!g�� ��A$\�G �"�#%�(%�� �� ����i�G�� �)� �'�? 1W�S�� �7��k�>���. ��@!g��

���.    �i�G�� �)� �'�? 1W�S�� �7��k�>  �� �"�#%�(%�� �� ��� �K��L�� �   ������ �'�? �"�#
�_��g����   �� �"�#	��p�? ������      e��G�f�\ �Q%�g� ���� ��� �"�#	��p�?�� �2.�G��!>�� � 

       �u�g�A�. �]�:��� ����/ H���<>����� �����k�>����� �s�G�qh�� �s�cJ�= �{���U�� 
�%�� ���!G!f����� �"�#�* ��%�k<�?x �'.�T$�� -)� �@�/�� �G�$C	M���5�/�� <��	��(  
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��(%�a�/ ����L�� 14���C�k�? �"�#�5�? �X��,���!I��. 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Sümme enzele aleyküm min ba'dil 
ğammi emeneten nuâsen yağşâ tâifeten minküm ve taifetün 
kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnûne billâhi ğayral hakki 
zannel câhiliyyeti yekûlûne hel lenâ minel emri min şeyin kul 
innel emra küllehü lillâhi yuhfûne fi enfüsihim mâ lâ yebdûne 
leke yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şeyün mâ kutilnâ 
hâhünâ kul lev küntüm fî büyûtiküm leberazellezîne kütibe 
aleyhimül katlü ilâ medâciıhim ve liyebteli yallâhü mâ fî 
sudûriküm ve liyümahhısa mâ fî kulûbiküm vallâhü alîmün bi 
zâtis sudûr. Bismillâhirrahmânirrahîm. Muhammedür rasûlul- 
lâhi vellezîne meahü eşüddâü alel küffâri ruhamâü beynehüm 
terâhüm rukkean sücceden yebteğûne fadlan minallâhi ve 
rıdvânen sîmâhüm fî vücûhihim min eseris sücûdi zâlike 
meselühüm fit tevrâti ve meselühüm fil incîli kezerın ahrace 
şetehü feâzerahü festağlıza festevâ alâ sûkıhi yu'cibiz zerrâa li 
yeğîza bihimül küffâra ve adallâhüllezîne âmenû ve amilüs 
sâlihâti minhüm ma'firaten ve ecran azîmâ. 
 

ŞİFA AYETLERİ 
      Bu şifa Ayetlerini bir bardak suya ve hastaya yedi sabah 21 
defa okunup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, Allah'ın 
izniyle hasta şifa bulur. Şifa Ayetleri budur: 
 

          ���5�?��<�? e8��<�: �G��@<� �O�[�.�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* .
  �u�K�T�.�� �"�#�*�	�	: ���%�v. �� �;��C�=��     }2<�(�&�G�� H�@�K �G��@9I�� �����(
���5�?���(����.  �R�!5��� �;��C�= �]%��.       �;��C<�= ���K�<�? �7x��	E��� �'�? 	
�f�5� ��

 ���5�?���(���� }2�(�&�G��.        �'.�T<$��� ���K �Q	: ���C�[�. ���#�� �Y�i���? �������
�;��C�=�� H�@�K ���5�?x.  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü'minîn. 
Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden 
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ve rahmetün lil mü'minîn. Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü 
minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü'minîn. Ve izâ 
meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ 
 

      2. Karın ağrısı, kulunç, çiçek hastalığı, cüzzam ve ala hastalığı 
için, Bakırdan bir levha üzerine şu Vefki: 
 

 
 

nakşet. Vefkin arkasınada Şifa Ayetlerini nakşettikten sonra, bu 
levhayı hastanın su içtiği kabın içine koyup, hastada bundan üç, 
beş, yedi veya onbir gün su içerse, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

      3. Hastanın hastalığından şifa bulması için temiz ve beyaz 
renkli bir tabağa şifa Ayetleriyle birlikte şu iki Ayeti kerime: 
 

          m�.��<�& �"9>�5�/ ��? �]�%���/ mf.�f�/ �"	M��	C� �� �'�? }
����G �"	M�V��L@�E��
          -)� ������<�& �Q	E�� ���$����6 �7�¢�� m"%�&�G m~���G ���5�?���(����* �"	M�%���/ 

�"%�a�A��� �|���A��� 9w�G ���K�� �Y��$\���6 �]�%���/ ���K $��� �]������  
 

Lekadc eküm rasûlüm min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ 
anittüm harîsün aleyküm bil mü’minîne raûfür rahîm. Fein 
tevellev fekul hasbiyâllahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü 
ve hüve rabbül arşil azîm. 
yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, hasta bu suyu sabahları aç 
karınla yedi (7) gün müddetle içerse, Allah'ın izniyle şifa bulur. 
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BAZI  SURELERİN  HAVASSI 

 

FATİHA SURE'SİNİN HAVASSI CELİLESİ 
      Fatiha suresinin birçok havassı celilesi ve acaip sırları vardır. 
Peygamber efendimiz hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Fatiha 
suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır: 
 

e;��_ DQ	\ �'�? �;��C�= �7x��	E��� 98	�  
 

Ümmül Kurâni şifâün min külli dâin 
(Ümmül Kuran (Fatiha ) her derde şifadır. 

 

      Kurani kerimde Fe (e) siz Sure Fatiha suresi olup, her türlü 

afetten korur. Yine Fatiha suresi hakkında peygamberimiz Hazreti 
Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuşlardır: 
 

         �@<�E�� �'�%�6��!��A�(����� ���W�U���� ��#�A�? �����:�� �8��!5�� �@�5�/ ��K�����: �'�? 
�X���(��� $��� e;���= DQ	\ �'�?��. 

 

Men karaehâ ınden nevmi ve karae meahâl ihlâs vel muavve-
zeteyni fekad emine külli şeyin illel mevt. 
 

(Yatarken Fatiha suresi ile beraber ihlas ve muavvezeteyn sure- 
lerini okuyan kimse ölümden başka her şeyden emin olup korunur) 
 

      Peygamber efendimiz buyurdu ki: Fatiha suresi sam hariç her 
şeye şifadır. Sam ise ölümdür. 
 

      Fatiha suresi şüphesiz ki yetmiş derde devadır. Hastalık ve 
elemleri iyileştirir, afiyeti çabuklaştırır. Okunurkende yazıldığında 
da böyledir. 
      Fatiha suresi 124 harf olup, cümeli ebced adedi 9361 dir.  
 

      1. İbni Abbas r.a şöyle rivayet etmiştir: Birgün Hasan bin Ali 
rahatsızlandı. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. 
buyurdularki; Vahyi ilahi nazil olduğu içinde Fe harfi olmayan 
Fatiha-i şerifi 40 defa bir kase suya okusun. O su ile Hasan ellerini 
ayaklarını, yüzünü, başını ve de vücudunun her tarafını yıkasın. 
Allah Teala hazretleri onu her türlü dertten ve hastalıktan şifaya 
kavuşturur. 
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      2. Şifa için, Fatiha suresini bir tabağa yazdıktan sonra Şifa 
Ayet lerini hastanın üzerine oku. Şifa Ayetleri budur: 
 

          ���5�?��<�? e8��<�: �G��@<� �O�[�.�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* .
  �u�K�T�.�� �"�#�*�	�	: ���%�v. �� �;��C�=��     }2<�(�&�G�� H�@�K �G��@9I�� �����(
���5�?���(����.��  �R�!5��� �;��C�= �]%.       �;��C<�= ���K�<�? �7x��	E��� �'�? 	
�f�5� ��

 ���5�?���(���� }2�(�&�G��.        �'.�T<$��� ���K �Q	: ���C�[�. ���#�� �Y�i���? �������
�;��C�=�� H�@�K ���5�?x. 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü'minîn. 
Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden 
ve rahmetün lil mü'minîn. Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü 
minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü'minîn. Ve izâ 
meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ 
 

Okuduktan sonra tabaktaki yazıyı su ile silip, bu suyu hastaya içir. 
Kalan suyuda hastanın ellerine, ayaklarına, yüzüne ve vücuduna 
sürersen, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
 

      3. Hazreti Ali k.r.v. şöyle buyurmuştur: Fatiha suresini 
aşağıdaki tertip üzere günde bir (1) defa okuyan kimsenin dünyevi 
ve uhrevi muradı hasıl olur. Allah Teala insanların kalbini okuyan 
kimseye musahhar eder ve üzerinden bütün belaları kaldırır. 
      Şeyh Muhyiddin Arabi r.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: Fatiha 
suresini tertiplendiği şekilde hergün yedi (7) defa okuyan kimse, 
halktan gizli ve örtülü olan ğayb alemini temaşe eder. Meleküt 
aleminden olan ruhanilere muttali olup, ceberüt alemiyle irtibat 
sağlar. Süfli alemden kopup beka alemiyle tam bir bağlantı kurar. 
Dünyevi ve uhrevi maksatlarınada ulaşıp, zafer yolunu elde eder. 
Allah c.c. ın feyiz ve lutfuyla bu esrara vakıf olur. 
      Okumanın şekli şöyledir: Kimselerin olmadığı bir yerde beden 
ve elbisen temiz olarak güzelce bir abdest aldıktan sonra, iki rekat 
hacet namazı kıl. Namazdan sonra 70 defa istiğfar, 70 defada 
peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. e salavat getir. Daha 
sonra aşağıdaki Fatiha nın tertibini 70 defa okuyup, hacetin her ne 
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ise Allah Teala dan iste. Şüphesizki Allah c.c. okuyanın hacetini o 
gün belkide o saat içerisinde yerine getirir. Okuyan kimseye birçok 
kalb ve esrar kapıları açılır. Allah Teala hazretleri lütfi keremiyle 
okuyanı zengin eder. 
      Şerif Buhari r.a. hazretleri der ki; Fatiha suresini bu tertip üzere 
hergün 7 defa okuyan kimse dünya ihtiyaçlarından hiç kimseye 
muhtaç olmaz ve Allah Teala okuyana ğayb kapılarını açar. 
      Fatiha suresinin her yedi Ayetinden biri haftanın bir gününe 
karşılık konmuştur. O günlerde tasarruf edecek ulvi ve süfli alem 
den olan ruhanilerle beraber, günlerin isimleri ile harfleride 
yerleştirilmiştir. 
      Fatiha suresi nin tertibi budur: 
 

           9��&�<�. ���(���<�A��� �w�G �)� �@�(�,���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
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   �*�� �|���A��� �"�V����E�* ����$\���(���<     �~���G�<�. �"%�&!��� �'�(�&!���� �@�g
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�?�!@�U��          �~��!�<�� �+<�,�*�� �"%�&!�<�� �'�(�&!���� �+�,�* �N�%�*�� ��
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      Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ 
Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl. Semîan mutîan ente ve 
huddâmeke Müzhib. Bi hakki Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve 
bi hakkil Hayyil Kayyûmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin 
aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne 
bi kavâimil arşi Ebced. 
      Errahmânirrahîm. Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl 
aleyhisselâm. Semîan mutîan ente ve huddâmeke Ebyad. Bi 
hakkir Rahmânirrahîmi Ve bi hakkir Raûfil Atûfi ve bi hakki 
seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil 
melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Hevzah. 
      Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ 
Semsemâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Ahmer. Bi 
hakki Mâliki yevmiddîn. Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel 
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ebsâri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü 
vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil 
arşi Taykel.  
      İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü ecib 
Yâ Mîkâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Bürkân. Bi hakki 
İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Ve bi hakkis Serîil Karîbi ve 
bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi 
hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Mensa'. 
İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ 
Sarfeyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Şemhûreş bi 
hakki İhdinas sirâtal müstakîm. Ve bi hakkil Kadiril Muktediri 
ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve 
bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Faskar. 
      Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ecib 
Yâ Anyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Zevbeah. Bi 
hakki Sirâtallezîne enamte aleyhim. Ve bi hakki Alîmil Hakîmi 
ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve 
bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Şetsah. 
      Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâhiru Yâ Azîzü 
ecib Yâ Kesfeyâîl. semîan mutîan ente ve huddâmeke 
Meymûn. Bi hakki Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Ve bi 
hakkil Kâhiril Azîzi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin 
aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne 
bi kavâimil arşi Zadzağ. 
      Aksemtü aleyküm Yâ Melâiketir rûhâniyeti minel ulviyyâti 
ves süfliyyâti ve Yâ huddâme fâtihatil kitâbi ecîbûnî ve 
ümiddûnî ve a'yinûnî fî cemîı ümûrî elvâhan elvâhan elacele 
elacele essâate essâate bi hakkis sebıl mesânî vel kurânil 
azîm. Ve bi hakkil esrâri vel berekâti fîhâ bi hakki mâ 
ta'tekıdûnehü minel azameti vel bürhâni ve bi hürmeti 
seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm. Allâhümme 
sehhirlî abdikel refrefil Uhaydar inneke alâ külli şeyin kadîr. Bi 
rahmetike yâ erhamer râhimîn. 
 

      Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ 
Hayyü Yâ Kayyûm. Ey Rûkyâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver. 
Sen ve hizmetçin Müzhib. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn hakkı için. 
Elhayyül kayyûm hakkı için cevap ver. Efendimiz hazreti 
Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına 
müvekkel olan Melekler hakkı için. Ebced. 
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      Errahmânirrahîm. Yâ Raûf Yâ Atûf. Ey Cebrâîl aleyhisselâm. 
İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Ebyad. 
Errahmânirrahîm hakkı için. Raûf ve Atûf hakkı için cevap ver. 
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı 
için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Hevzah. 
      Mâliki yevmiddîn. Ey kalbleri ve gözleri çeviren Ey Semsemâîl! 
İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Ahmer. Mâliki 
yevmiddîn hakkı için. Kalpleri ve gözleri çeviren Allah hakkı için. 
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı 
için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Taykel. 
      İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü (Ey 
süratli ve yakın olan) Ey Mîkâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver. 
Sen ve hizmetçin Bürkân. İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn hakkı 
için. Serîul karîb hakkın için. Efendimiz hazreti Muhammed 
sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel 
olan Melekler hakkı için. Mensa'. 
      İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru. Ey Sarfeyâîl 
İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Şemhûreş. 
İhdinas sirâtal müstakîm hakkı için. Elkâdirul müktedir hakkı için. 
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı 
için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Feskar. 
      Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ey Anyâîl! 
İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve hizmetçin Zevbea. 
Sirâtallezîne enamte aleyhim hakkı için. Alîmül hakîm olan Allah 
hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallalâhü aleyhi ve 
sellem hakkı için. Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı 
için. Şetsah. 
      Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâhiru Ya Azîzü Ey 
Kesfeyâîl. Sen ve hizmetçin Meymûn işiterek ve itaat ederek 
cevap verin. Kâhirul azîz olan Allah hakkı için. Efendimiz hazreti 
Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için. Arşın ayaklarına 
müvekkel olan Melekler hakkı için. Zadzağ. 
      Ey rûhani Melekler! Ey ulvi ve süfli alemde olan Melekler. Ey 
Fâtiha nın hizmetçileri. Cevap verin ve bana gelin. Bana medet 
edin ve yardımda bulunun. Bütün işlerimde benden yana olun. 
Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. Yedi Ayetli 
Fâtiha ve Kurâni azim hakkı için. Fâtiha ve Kurân da bulunan esrar 
ve bereketler hakkı için. Sizin itikat ettiğiniz azamet ve bürhan 
hakkı için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve 
sellem hakkı için. Allahım kulun olan Errefrefil UHAYDAR'ı bana 
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musahhar edip emrime ver. Çünkü sen her şeye kadirsin. Senin 
rahmetinle bunu istiyorum. Sen merhamet edenlerin en çok 
merhamet edicisisin. 
 

      4. Şeyh Ahmed bin Raddad r.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: 
Karı koca, iki kardeş veya iki düşman arasını düzeltmek isteyen 
kimse güzelce bir abdest aldıktan sonra kıbleye karşı oturup misk, 
zaferan ve gülsuyu karışımı bir mürekkeple bir kağıt üzerine Fatiha 
suresini şu tertip üzere yaz: 
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m"%�M�& mf.�f�/ �]! �� �"�#�5�%�* �O$��� �)� !'�M���� �"�#�*�	�	:  
 

      Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. 
Yahmedü fülân ibni fülânete li fülân ibni fülânete (Ev fülânete 
binti fülânete) tâaten lillâhi teâlâ ve li fâtihatil kitâbiş şerîfeti. 
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      Errahmânirrahîm. Yerhamü fülân ibni fülânete li fülânete 
binti fülânete tâaten lillâhi teâlâ ve li fâtihatil kitâbiş şerîfeti. 
      Mâliki yevmiddîn. İmteleke fülân ibni fülânete li fülânete 
binti fülânete imtilâke ubûdiyyeten ve ra'fetin ve rahmetin ve 
şevkatin tâaten lillâhi teâlâ ve li sirril fâtihatiş şerîfeti. 
      İyyâ kena'büdü. Ya'büdü fülân ibni fülânete li fülânete binti 
fülânete tâaten lillâhi teâlâ ve li fâtihatil kitâbiş şerîfeti. 
      Ve iyyâ kenesteîn. İstiâne fülân ibni fülânete billâhi ve bi 
sirri fâtihatil kitâbiş şerîfeti alâ fülânete binti fülânete en 
yütîahü rağaben ve raheben ve sirran ve cehren tâaten ve 
mehabbeten lehü ve ikbâlen fîl efâli vel akvâli vesteâni billâhi 
aleyhi ve bi sirril fâtihatiş şerîfeti ve fîl imtisâli lehü tahte 
irâdetihi ve li yekûne mutîan lehü ve kel a'mâ vel esammı bi 
sirri fâtihatiş şerîfet. 
      İhdinas sirâtal müstakîm. İhtedâ vestekâme fülân ibni 
fülânete li fülânete binti fülânete istikâmeten ve mehabbeten 
ve ubûdiyyeten ve seman ve hudûan fî kavlihi min ğayri 
rücûın tâaten lillâhi teâlâ ve li sirril fâtihatiş şerîfeti. 
      Sirâtallezîne enamte aleyhim. Ename fülân ibni fülânete li 
fülânete binti fülânete bi cemîı mâ yatlübü minhü ve mâ 
yercûhü tâaten lillâhi teâlâ ve li fâtihatil kitâbiş şerîfeti 
mehabbeten ve şevkaten ve rahmeten. 
      Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Sıl fülân ibni fülânete 
li fülânete binti fülânete tâaten lillâhi teâlâ ve li fâtihatil kitâbiş 
şerîfeti âmîn. Ve neza'nâ mâ fî sudûrihim min ğillin ıhvânen 
alâ süririn mütekâbilîn. Lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ 
ellefte beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe ellefe beynehüm 
innehü azîzün hakîm. 
 

      Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Fülan 
oğlu fülane fülan oğlu fülaneyi över (veya fülane kızı fülaneyi över) 
Allah' c.c. a ve Fâtiha yı şerifeye itaat etmek üzere. 
      Errahmânirrahîm. Fülan oğlu fülane fülane kızı fülaneye 
merhamet eder. Allah'a ve Fâtiha-i şerife'ye itaat etmek üzere. 
      Mâliki yevmiddîn. Fülan oğlu fülane fülane kızı fülaneye 
merhamet ve şevkat ölçüleri içinde, Allah'a itaat etmek üzere 
Fâtiha'nın sırrı hakkı için sahip bulunsun. 
      İyyâ kena'büdü. Fülan oğlu fülane fülane kızı fülaneye gönül 
alçaklığı içinde Allah'a kulluk etmek üzere. Ona iteat etsin, onun 
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iradesi altına girsin, kör ve sağır gibi ona iteat etsin.Fâtiha-i şerife 
hakkı için bağlansın. 
      Ve iyyâ kenesteîn. Fülan oğlu fülane Fâtiha-i şerife ile yardım 
görsün fülane kızı fülane üzere, taki ona baş eğsin. Hem rağbet 
etsin, hem korksun, hem gizli, hem aşikar itaat ve muhabbet üzere 
bulunsun. Söz ve davranişlarında bu ölçü içirisinde olsun. Allah ile 
ona karşı yardım görsün. Fâtiha-i şerife'nin sırrı hakkı için. Meşru 
emirlere uymakta onun iradesi altında bulunsun  
      İhdinas sirâtal müstakîm. Fülan oğlu fülane fülane kızı 
fülaneye Allah'a itaat etmek üzere Fâtiha-i şerife'nin sırrı hakkı için 
doğru yolu bulsun ve dosdoğru olsun. Sevgi, itaat ve tevazu üzere 
bulunsun. Sözleri hep bu ölçüde olsun. Bir daha doğru yoldan 
ayrılmamak üzere. 
      Sirâtallezîne enamte aleyhim. Fülan oğlu fülane fülane kızı 
fülaneye arzu ettiği ve umduğu her şeyde iyilikte bulunsun. Bunu 
sırf Allah'a kulluk olsun diye yapsın. Sevgi ve şevkat üzere 
bulunsun. Fâtiha-i şerife'nin sırrı hakkı için.  
      Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Fülan oğlu fülane fülane 
kızı fülaneye bağlansın. Allah'a ve Fâtiha-i şerife'ye itaat etmek 
üzere. Âmîn. Onların kalplerindeki kin ve hasedi çekip kopardık. 
Onlar kardeşler olarak karşılıklı sedirler üzerindedirler. Eğer 
yeryüzünde olan her şeyi harcamış olsaydın, yinede onların 
kalplerini birbirine ısındıramazdın. Ama Allah onların kalplerini 
birbirine ısındırdı ve aralarındaki kin ve soğukluğu giderdi. Çünkü 
Allah yegane galip ve yegane hikmet sahibidir. 
      Yazdıktan sonra lübani zeker ve ud ile yazdığını buhurlayarak, 
bir dikiş iğnesini yazdığın kağıdın tam ortasına batırıp, niyet ettiğin 
şahsın bulunduğu taraftan gelen rüzgara karşı as. Böylece Allah 
Teala nın izniyle matlubun hasıl  olur.  
      Bazı Salihlerden şöyle rivayet edilmiştir. Hacetin yerine gelene 
kadar 100 defa Fatiha-i şerifi, 7 defada duasını okursan, Allah 
Teala nın izniyle hacetin seri bir şekilde yerine gelir. 
 

      5. Fatiha suresinin şu Azimetini bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra matlubunun saçından üç adet kıl alıp, bu kılları yazdığın 
nüshanın içine koy ve güzelce dürerek yedi gün üzerinde taşı. 
Yedi gün içinde matlubun gelmezse 21 gün dursun. 21 gün sonra 
yine gelmezse tenha bir yerde nüshayı ateşte yak. Matlubun seri 
bir şekilde yanına gelir ve senin için aklı çıkacakmış gibi olur. Bu 
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mesele sahih olup, Buhari hazretlerinden rivayet edilmiştir. Sen! 
Sakın bu işten şüphe etme. 
      Yazılacak Fatiha suresinin Azimeti budur: 
 

   �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*        9��&�<�. ���(���<�A��� �w�G �)� �@�(�,���� 
         �<�A%�J�? ��A%�(�� �7�W	� �X��!��� ����/ �Q%�V��%�:��G��. �u�L�� �8�9%�:��.

    �w�G �)� �@�(�,����       ��<���(��� �+�,�*�� �8�9%�E��� ���,��� �+�,�*�� ���(����A���
         �'�(�&�G�<�. �"%�&!�<�� �'�(�&!���� �2!%�=���A��� �"�V����E�* �Q$\���(���� �@�g�*��
         �<�A%�J�? ��A%�(<�� �Q%�V������L��. �u�L�� �~�	J�/��. �~���G��. �"%�&�G��.

   �� �"%�&!��� �'�(�&!��� �+�,�*     �����(��� �+�,�*�� �~�	J�A��� �~��!��� �+�,�*
          �u<D��E�?��. �'.�@<�� �8���. ������? �2!%�=���A��� �"�V����E�* �Q$\���(���� �̀ �q���K
       �+�<,�*�� ��A%�J�? ��A%�(�� �Q%�V��(���(����. �u�L�� �G��I�*������ �w�	�	E���
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          �F�<$�.��� �@<���A�  �F�!.�� �2!%�=���A��� �"�V����E�* �Q$\���(���� �Q�M�%�3 �����(���
        �Q<%�V��M%�?��. �u�L�� 	7��A�>���?��. �@���A�?��. �u.���:��. �j.������. ���A�>��� 
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       ������I���� �@�K�� �j���5�? �����(��� �+�,�*�� �7��A�>���(��� �@���A�(��� �u.���E���

�?��. �G�_��:��. �"%�E�>���(���<�G�@�>�E��A%�(�� �Q%�V��%�������. �u�L�� �? <��A%�J  
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      Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ 
Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl alâ sehharte fülân. 
Semîan mutîan Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve bi hakkil 
hayyil kayyûmi ve bi hakkil melikil Ebced. El müvekkeli bi 
kavâimil arşiyyeti. 
      Errahmânirrahîm. Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Raûfu Yâ 
Atûfu ecib Yâ Cebrâîl. Semîan mutîan bi hakkir rahmân- 
irrahîm ve bi hakkir Raûfil Atûfi ve bi hakkil meliki Hevzah. El 
müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. 
      Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ 
Semsemâîl. Semîan mutîan bi hakki Mâliki yevmiddîn. Ve bi 
hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakkil meliki Taykel. El 
müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. 
      İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü Yâ 
Ma'bûdü Yâ Müsteânü ecib Yâ Mîkâîl. Semîan mutîan bi hakki 
İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Ve bi hakkis Serîıl Karîbil 
ma'bûdil müsteâni ve bi hakkil meliki Mensa'. El müvekkeli bi 
kavâimil arşiyyeti. 
      İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ 
Sarfeyâîl. Semîan mutîan bi hakki İhdinas sirâtal müstakîm. 
Ve bi hakkil Kadiril Muktediri ve bi hakkil meliki Faskar. El 
müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. 
      Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Allâhü Yâ Hakîmü Yâ 
Alîmü ecib Yâ Anyâîl. Semîan mutîan bi hakki Sirâtallezîne 
enamte aleyhim. Ve bi hakkillâhil Hakîmil Alîm. Ve bi hakkil 
meliki Şetsah. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. 
      Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâimü Yâ Azîzü 
ecib Yâ Azrâîl. Semîan mutîan bi hakki Ğayril mağdûbi 
aleyhim veladdâllîn. Ve bi hakkil Kâimil Azîz. Ve bi hakkil 
meliki Zadzağ. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. 
      Allâhümme innehü leyse fîs semâvâti ve deverâtün ve lâ fîl 
ardı ğamarâtün ve lâ fîl bihâri katarâtün ve lâ fîl cibâli 
mederâtün ve lâ fîl eşcâri verakâtün ve lâ fîl ecsâmi harakâtün 
ve lâ fîl kulûbi hatarâtün illa ve hiye leke ârifâtün ve ileyke 
şâhidâtün ve aleyke dâllâtün ve fî mülkiki müsahharâtün fe bil 
kudreti sehharte bihâ ehlel aradîne ves semâvâti sehhirlî ve 
matlûbî ve sehhirlî kulûbü cemîıl mahlûkâtir rûhâniyeti minel 
ulviyyâti ves süfliyyâti yâ serîu yâ karîbü yâ mücîbüd da'vâti 
yâ rabbel âlemîn. Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn. 
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      6. Fatiha suresinin her yedi Ayetinden biri haftanın bir gününe 
karşılık olarak konmuştur. O günlerde tasarruf edecek ulvi ve süfli 
alemden olan ruhanilerle beraber günlerin isimleri ile harfleride 
yerleştirilmiştir. 
      Yedi ayrı renk keten bez alıp herbirinin üzerine günlerin 
Azimetini yazdıktan sonra her gece bir tanesini toprak kandile 
zeytinyağı koyup, yazdığını fitil gibi yakarsan, matlubun olan kişiyi 
celb edersin. 
      Sarı fitil üzerine yazılacak Pazar gününün Azimeti: 
 

     �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*       9��&�<�. ���(���<�A��� �w�G �)� �@�(�,����
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      Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. 
Ya Hayyü Ya Kayyüm Ya Şafi Ya Kafi Ya Hadi Ya Latif Ya Baki 
Ecib da’veti bi yevmil ehad Ya Rukyail ente ve huddameke 
miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Müzhib semian 
mutıan ve bi hakkil hayyil kayyümi ve bi hakkil melikil ğalibü 
aleyküm emrihi ebced elmüvekkeli bil kavaimil arşiyyeti ve bi 
hakki Littahtıl sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala hubbi. Elif, 
He, Tı, Mim, Fe, Şın, Zel, Be, Dal, Vav ve Ha. 
 

      Beyaz fitil üzerine yazılacak Pazartesi gününün Azimeti: 
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�_�!��L��. �G�!��L��. �'�%�5������ �8���%<�* ��6���/�_ �u�L�� 	Q�/��L��. 
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      Errahmanirrahimi Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Raufu Ya 
Atufu Ya Celilü Ya Cebbarü Ya Cevvadü Ya Cailü Ecib da’veti 
bi yevmil isneyni Ya Cebrail ente ve huddameke miner 
ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Mürreh Semian mutıan ve 
bi hakkir raufül atufu ve bi hakkil melikil ğalibü aleyküm 
emrihi Hevzah elmüvekkili bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki 
Mehtahtil sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbete Elif 
he tı mim fe şın zel be dal vav ha.  
 

      Kırmızı fitil üzerine yazılcak Salı gününün Azimeti : 
 

 ��6���/�_ �u�L�� �G��I�*������ �w�	�	E��� �uD��E�?��. �'.�@�� �8���. ������?
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    Maliki yevmiddin.Ya mukallibel kulübi vel ebsari ecib daveti 
bi yevmis selase Ya Semsemail ente ve huddameke miner 
ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Ahmer semian mutian ve 
bi hakki Ya mukallibel kulübi vel ebsari ve bi hakkil melikil 
ğalibü aleyküm emrihi Taykel el müvekkili bil kavaimil 
arşiyyeti ve bi hakki Kahtaytil sehhirli kalbe fülan ibni fülanete 
ala mehabbeti elif he tı mim fe şın zel be dal vav ha. 
 

      Mavi fitil üzerine yazılacak Çarşamba gününün Azimeti: 
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      İyya kena’büdü ve iyya kenestein.Ya seriu Ya Karibü Ya 
Ma’büdü Ya Müsteani Ya Mücibü ecib da’veti bi yevmil erbeai 
Ya Mikail ente ve huddameke miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti 
ve ente Ya Bürkan semian mutian ve bihakkis seriul karibül 
ma’büdül müsteani ve bi hakkil melikil ğalibü aleyküm emrihi 
mensa’ elmüvekkili bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Fehtaytil 
sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala hubbi elif he tı mim fe şın 
zel be dal vav ha . 
 

      Yeşil fitil üzerine yazılacak Perşembe gününün Azimeti: 
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��. �b%�(����� �8���%�* ��6���/�_ �u�L�� H�_��K��. �+����U��.�%����� �Y� �� �Q%�V�
�?�!@�U�� �A%�(�� �|�G��#�(�=��. �Y� ���� �2!%�i�G������� �2!%� ��&�9��� �'�? ��

 �"	M�%���/ �u����k��� �����(��� �+�,�*�� �G�@�>�E�(��� �G�_��E��� �+�,�*�� ��A%�J�?
2!%�=���A��� �"�V����E����* �Q$\���(���� ���E�I�� �s���?�� �+�,�*��� �Q%�J�J�#�#�  

 � | ~ 8 � <K � �u�& ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ���������
w ` � _  

 

      İhdinas sıratel müstekim.Ya Kadiru Ya Muktediru Ya Latifü 
Ya Habiru Ya Halıku Ya Hadi ecib da’veti bi yevmil hamisi Ya 
Sarfeyail ente ve huddameke miner Ruhaniyyeti vel ardiyyeti 
ve ente Ya Şemhureş semian mutian ve bi hakkil Kadiril 
Muktediri ve bi hakkıl melikül ğalibü aleyküm emrihi Faskar el 
müvekkeli bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Nehhattil sehhirli 
kalbe fülan ibni fülanete ala hubbi elif he tı mim fe şın zel be 
dal vav ha . 
 

      Gri fitil üzerine yazılacak Cuma gününün Azimeti: 
 

 �w��%�k��� �8$W�/��. �"%���/��. �"%�M�&��. �"<�#�%���/ Y�(�A� �� �'.�T$�� ������
�<�6���/�_ �u�L�� H�_��K��. �O%�J����. 9����/��. �G�� ��.  �2�A�(	̈ � �8���%�*

�.�%�5�/��?�!@�U�� �Y� �� �Q%�V� ��. �Y� ���� 2!%�i�G������ �2!%� ��&�9��� �'<�? ��
 �����(��� �+�,�*�� �"%���A��� �"%�M�,��� �+�,�*�� ��A%�J�? ��A%�(�� �N�%�*��
 �+�,�*�� �2!%�=���A��� �"�V����E����* �Q$\���(���� ���p�>�= �s���?�� �"	M�%���/ �u����k���

�#�L�2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ��������� �Q%�J�J�# � <K � �u�& ����/  
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8 ` � _ w � | ~ 
 

      Sıratellezine enamte aleyhim.Ya Hakimü Ya Alimü Ya 
Allamel ğuyübü Ya Nuru Ya Aliyyü Ya Latifü Ya Hadi ecib 
da’veti bi yevmil cumuati Ya Anyail ente ve huddameke miner 
ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Ebyad semian mutian ve 
bi hakkil hakimül alimül ve bi hakkil melikil ğalibü aleyküm 
emrihi Şetsah el müvekkili bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki 
Cehlattil sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala hubbi. Ateş 
harfleri (Elif he tı mim fe şın ve zel)ve Beduh (Be dal vav ve 
ha) isminin harfleri).) . 
 

      Siyah fitil üzerine yazılacak Cumartesi gününün Azimeti: 
 

        �f.�f�/�<�. ���K��:��. �"�V��:��. ���?x �����!S������ �"�#�%���/ �w��S�k�(������%�v
 �'�?���?��. ������?��.       ��6���/�_ �u�L�� �l���\��. �'�3��*��. ���K�����. �'�(�%�#�?��. 

    �U�� �Y� �� �Q%�V��%�C���\��. �Y��!��� �8���%�*�?�!@     2<!%� ��&�9��� �'<�? ��
         �f<.�f�A��� �"�V��E��� �+�,�*�� ��A%�J�? ��A%�(�� �7��(�%�?��. �Y� ���� �2!%�i�G�������

 �
��A�>�(��� �l���M���         �¥�a<�i�� �s��<�?�� �"	M�%���/ �u����k��� �����(��� �+�,�*�� 
        �Y<� �� e
��%�=���K �Q%�J�J�#���� �+�,�*�� �2!%�=���A��� �"�V����E�����* �Q$\���(����

��������� Qg�5�C�E�(����. �u�& ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���:  � <K �
` � _ w � | ~ 8  

 

       Ğayril mağdubi aleyhim veladdalline Amin.Ya Kaimü Ya 
Kahirü Ya Azizü Ya Mü’minü Ya Müheyminü Ya Zahiru Ya 
Batınü Ya Kebiru ecib da’veti bi yevmis sebti Ya Kesfeyail 
ente ve huddameke miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya 
Meymun semian mutıan ve bi hakkil Kaimil Azizil Kebiril 
müteali ve bi hakkil melikil ğalibü aleyküm emrihi Zadzağ 
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elmüvekeli bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Lahhattil 
Herşeyalin ente Ya Limukfencil sehhirli kalbe fülan ibni 
fülanete ala hubbi elif he tı mim şın zel be dal vav ha. 
 

      7. Şeyh Muhyiddin Arabi k.s.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: 
Bir kimsenin çok mühim bir dileği olursa, akşam namazını kıldıktan 
sonra yerinden kalkmadan 40 defa Fatiha suresini okur ve en 
sonunda şu mübarek duayı; 
 

     �\�� �
������ �'�/ e~��\ ���(���/ ��#����     1���<�� �2�,�6��C��� �+�,�* ��5�C
          1��<�E�? �2<�,�6��C��� �+�,�* ��5�?���\�� �
��E�(��� �'�/ e~��\ ���?���\��

H�l�(�i �����? �Q�I�&��.  
 

İlâhî ılmüke kâfin anis süâli ekfinî bi hakkil fâtihati süâlen ve 
keremike kâfin anil mekâli ekrimnî bi hakkil fâtihati mekâlen 
ve hasale mâ fi zamîrî. 
(Yâ ilâhî! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fâtiha nın hakkı 
için istek yönünden sen bana kafi ol. Senin keremin benim sözüme 
karşı kafidir. Fâtiha nın hakkı için bana kafi ol. Gönlümde olanı 
meydana getir). 
 

      8. Bir kimseyi teshir ederek celb etmek veya evinden kaçmış 
birini veyahutta hırsızı geri getirtmek istersen: Tenha bir yerde 
taharetli olarak abdest aldıktan sonra iki rekat hacet namazı kıl. 
Namazdan sonra on (10) defa Hazreti Muhammed (s.a.v.) e 
salavat getirip, maksadın her ne ise niyet ettikten sonra, onyedi 
(17) defa Fatiha suresini okuduktan sonra, 352 defa Kehicin 
Kehkehicin oku. Sonra yüz (100) defada aşağıdaki Azimeti oku. 
Sonra tekrar 17 defa Fatiha suresini, 352 defa Kehicin Kehkehicin 
ve yüz defada Azimeti oku. Tekrar 17 defa Fatiha suresini, 352 
defa Kehicin Kehkehicin ve yüz defada Azimeti okursun . 
 

      Yani şu tertip üzere okursun. 
 

      Onyedi (17) defa: Sure-i Fatiha, 
 

      352 defa:            ez%�#�M�#�\ ez%�#�\  
 

                                       Kehicin Kehkehicin 
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      Yüz (100) defa Azimet 
      Onyedi (17) defa: Sure-i Fatiha, 
 

      352 defa:           ez%�#�M�#�\ ez%�#�\  
 

                                      Kehicin  kehkehicin 

 

      Yüz (100) defa Azimet. 
 

      Onyedi (17) defa: Sure-i Fatiha, 
  

      352 defa:       ez%�#�M�#�\ ez%�#�\  
 

                                    Kehicin Kehkehicin 

 

      Yüz (100) defa Azimet. 
      Okunacak Azimet te budur: 
 

�* �	������� �� �� !"�#$�����G���� �W��? H�T$�� ���#�L�� �G��5�7��\  �� ���=���/
 �u���: ����������6 �7�� e;���= DQ	\ ����/ ��#�* �X�G!@�: ��>$�� ���6�G�@	E�*
 ��&������� ��&������� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �2!��,�? ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	�

 �Q�g�A���� ��&������� �2�/�!���� �2�/�!���� �Q�g�A���� �Q�g�A�����2�/�!����  
 

Allâhümme inni eselüke binuri vechikellezi melee erkane 
arşike ve bi kudretikelleti kadderte biha ala külli şeyin en 
tüsahhirli kalbe fülan ibni fülanete elvahan elvahan elvahan 
elacele elacele elacele essaate essaate essaate. 
 

      Bu amelin buhuru Meyatü saile ve Amber kabuğu dur. 
Okurken bu buhurları yakarsın. Buhur ruhanilere gıdadır. Sen! Bu 
ameli haram olan işlerde sakın kullanma ! 
 

     9. Fatiha suresinin huddamını elde etmek istersen: Üç gün 
riyazatlı olarak oruç tutarsın. Her gün 1000 defa Fatiha suresini 
aşağıdaki Azimeti ile beraber okursun. Okurken cavi, kizbere ve 
lübani zeker buhurlarını yakarsın. Üçüncü günün sonunda Fatiha 
suresinin huddamını elde edersin. Fatiha suresinin hadimi melek 
Uhaydar olup, yardımcı hadimi ise Reyhan dır. Fatiha suresinin 
hadimi ile hayır veya şer amellerinde tasarruf edersin. 
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      Her Fatiha dan sonra okunacak Azimeti budur: 
 

         e|�G��[<�\ e|��[<�? e|��[�? e0%�#�J�* e0%�#�J�* e0.���6 e0.���6
        <�#� �� eY<�#� �� e|��(�J�: e|��(�J�: e0�?��3�� e0�?��3�� e|�G��[�\ eY

         eY<�#� �� �7�<�,�.�G��. �u%�L�� e|�	����? e|�	����? e|�	��/ e|�	��/
        �O�[<�\��� �7��,�.�G��. �u%�L�� e|�	����? e|�	����? e|�	��/ e|�	��/
         �� ���<���* �����3��U	��� ��5�%�A�* �F��G�� �!>�& �"	M�5�%�*�� ��5�%�* �w��g�,���

   98	� �2�C.��![�� �2�,�6��C��� �+�,�*       ���S<�%�&	��� ��<���(��� �+�,�*�� �7x��	E��� 
        e0<�g�� �+�,�*�� ���%���/�� ��%�� -)� �F�G��* �u�L�� ���>�%���5�* 	T�U���
          ��&������� ��&������� t��\�q ml���U el�#�� mY�*��� eG�	M�= mG�!��L m_���� ef���a��

�2�/�!���� �2�/�!���� �Q�g�A���� �Q�g�A����*   
 

Terîşin terîşin bathîşin bathîşin meşâşin meşâşin keşâraşin 
keşâraşin etâmeşin etâmeşin katmûşin katmûşin enhetin 
enhetin alûşin alûşin mahlûşin mahlûşin ecib yâ reyhân 
vekşifil hıcâbe beynî ve beyneke hattâ erâke bi aynî ve 
ühâtıbuke bi lisânî bi hakkil fâtihatiş şerîfeti ümmül kurâni ve 
bi hakkil melekil uhaydar elâhızü bi nâsiyetike ecib 
bârakallâhü fîke aleyke ve bi hakki feceşin sezhazin ferdün 
cebbârun şekûrün sâbitün zahîrun habîrun zekiyyün elvâhan 
elvâhan elacele elacele essâate essâate. 
 

      10. Üç adet Ebrimi hurması alıp Cuma günü sabah 
namazından sonra ve güneş doğmadan önce tükrüğünle birinci 

hurmaya ''Yuhibbûnehüm'' (�<���i��B�̀ ��), ikinci hurmaya ''Kehubbillâhi'' 

( ��� CY�̀ ��) ve üçüncü hurmaya ''Vellezîne âmenû eşeddü hubben 
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lillâh''. (��� �lB�� �&�W�� ��#�2� �1��R:����) yaz. Yazdıktan sonra her birisi üzerine 

41 defa Fatiha suresini oku. Sonra üçünün üzerine 1000 defa 
Bedûh ismini okuyup hurmaların üzerine nefes et. Daha sonra bu 
hurmaları matlubuna yedirirsen seni çok şiddetli bir şekilde sever. 
 

      11. Fatiha suresi ile ruhanilere tesir etmek, birçok hayırları elde 
etmek, insanların kalbini kazanmak, bütün kötülükleri men etmek 
için Fatiha suresi ile tasarrufta bulunmak istersen: Sabah 
namazından sonra veya geceleri aşağıdaki tertip üzere Fatiha yı 
şerifi okur ve her birine başlarken Besmele-i şerif ile başlarsın. 
Şüphesizki bu tertipte büyük bir sır ve üstün bir kerem vardır. Bu 
esrarı en iyi ve en hayırlı amellerde kullan! 
      Pazar günü 582 defa: 
 

�w�G �)� �@�(�,�������(����A��� . 
 

Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. 
      Pazartesi günü 618 defa: 
 

�"%�&!��� �'�(�&!����.  
 

Errahmânirrahîm. 
      Salı günü 242 defa: 
 

�'.�@�� �8���. ������?.  
 

Mâliki yevmiddîn. 
      Çarşamba günü 844 defa: 
 

�  �F�$�.��� �@���A�  �F�!.�����A�>��.  
 

İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. 
      Perşembe günü 1074 defa: 
 

�"%�E�>���(��� ������I���� �@�K��.  
 

İhdinas sirâtal müstakîm. 
      Cuma günü 1807 defa: 

�"�#�%���/ Y�(�A� �� �'.�T$�� ������.  
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Sirâtallezîne enamte aleyhim. 
      Cumartesi günü 4203 defa: 
 

��D��!S������ �"�#�%���/ �w��S�k�(������%�v.  
Ğayril mağdûbi aleyhim ve lâddâllîn. 

okursan, Allah Teala nın izniyle maksadına nail olursun. 
 

      12. İstediğin her türlü matluba nail olmak istersen: Sabah, 
öğle, ikindi ve akşam namazından sonra 18 defa, yatsı 
namazından sonra 28 defa olmak üzere Fatiha suresini makamsız 
ve yanlışsız olarak okuyup, şu duayıda 3 defa oku. 
 

          e@<!(�,�? �� �@�%�� ����/ -)� �$���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
    ���6��. �"D����� �]���,��� �]��x ����/��     �H�!@�U �H��@� ���* ��C�\ ��5�v �� ��
    ���(����A��� �w�G �)� ������ ��&��..      �4�G���<�* ��	��c<���� �� �� !"�#y����

          �7�� �2<�,�6��C��� �4�G�<�� �]�%���/ �X���J� �� H�T$�� �������*�� �2�,�6��C���
      x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ �"D����6�� �D��I�6    �7���� �]���,<��� �]��

          ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ -)� �$���� ��T�\�� ��T�\ ��� �Q�A�C�6
�"D����� �]���,��� �]��x  

 

Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Yâ tebernâ 
ğanâ kefâ bernedâyi huddâyi yûhan zâlikallâhi rabbil âlemîn. 
Allâhümme innî eselüke bi sûretil fâtihati ve bi sirrillezî intavet 
aleyhi sûretil fâtihati en tüsallî ve tüsellime alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve en tefal lî kezâ ve kezâ 
Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
      Allah Teala nı izniyle her türlü isteğine nail olursun. Keza ve 
kezada maksadın her ne ise onu söylersin. 
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      13. Celb etmek için: Matlubunun saçından yedi (7) adet kıl al. 
Fatiha suresini aşağıdaki tertip üzere yazdıktan sonra yedi adet 
saçı yazdığın nüshanın içine koyup güzelce sardıktan sonra sağ 
pazuna bağla. Yedi gün nüsha sağ pazunda dursun. Şayet 
matlubun gelmezse sekizinci gün nüshayı çıkarıp açtıktan sonra 
ateşe at ve yak. Allah c.c. ın izniyle matlubun yanına gelir. Bu 
mesele sahih olup mücerrebdir  
      Fatiha nın yazılacak tertibi budur: 
 

 

�m�i�>4- �a�#�) �m�i�>4- �Y�+��  
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      14. Fatiha suresi ile celb ve irsal etmek istersen: Fatiha 
suresini şu isimlerle: 
 

      �w�G -)� �F�G����6 e0�:��? e0���#�3�� �7�	3�� �7�	3��5�=   �u�L�� ���(����A��� 
         �4�G���<�* �Q$\���(���� ���� ��*�� �7��(�%�? �@.�@![�� �7���A��� �����(��� ��#9.��

���%���/�� ���� -)� �F�G��* ��T�\�� ��T�M�* �Q$\���6�� �2�,�6��C���  
 

Şenâtûn atûn atheleşin mûkaşin tebârakallâhü rabbil âlemîn. 
Ecib eyyühel melikül avniş şedîdü meymûn ebâ nûh el 
müvekkeli bi sûretil fâtihati ve tevekkel kezâ ve kezâ 
bârakallâhü fîke ve aleyke. 
 

Kırmızı bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, kırmızı renkli ipek iple 
tatlı nar sopasına as. Lübani zeker ve kizbere ile buhurlayarak şu 
azimeti 21 defa oku. İcabetin alameti kağıdın dönmesidir. Allah 
Teala nın izniyle amelin tamamlanmış olur. Daha sonra yazdığını 
üzerinde taşırsan, istediğin gerçekleşir. 
      Yirmibir defa okunacak azimet budur: 
 

   ���G���� ��#�>!.�� �"	M�%���/ �Y�(���:��      �2<!%�\!f�� �4���K�<$J�� �2!%� ��&�9��� �̀ �
         �)� �;��©���* e7��J�%�=�� e_�G��?�� eY.���C�/�� �'�L DQ	\ ����/ �2�(�\��,���
         �u<�>	M����* m̀ ��G �<�#�5�/ �O$����>�.���� m��	����? ��K��I�A�.�� ��>$��

    �� �2�������(��� �;��%��� ���� ����/ �2��!f�5�(���     �G����������� ������ �'<�? ��#%�� ��(�*
  �2!%� ��G�95�� �u�g�,����* �2�/�$J����     ����/ �2��!f�5�(��� �2!%� ��.��9��� �~����,����*

        �G�<�*!f���� �Q%�g� ������ �4��G��!>���* �����?�� �"%�K����*�� �O�,�I�*�� �8�_x
   ���A���<�*�� �"%�a�A��� �7��:��	C�����       �"<���E����� �̀ ��<$����� ��<����	M����� �|
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        �<�#�>!%� ��&��G �4���J��<�*�� ��#���\����\ �G��@�>�:��� �2�A��!��� ���W�������*��
        �]����(�*�� �7����J�J�%�? �j���!>�� ������ ����/ �b����g��� �d���M��� �����(����*��

  �2�/�$J�� �'�? �"	M�%���/.  ���� �'�? �]! ��      �'�(�&!�<�� �)� �"��<�* �]! ���� �7��(�% 
    ���(�����? �� ��6���� !����/ ��	��A�6$��� �"%�&!���.    �"	M�* ��6�c�. ��� �	M�6��? �'�.��

       m�.�@�: e;���= DQ	\ ����/ �)� $7�� ��A%�(�L �)�.    12�,�%� $��� �Y� ��\ �7��
    �.�@�� mj%�(�L �"�K ������� 14�@�&��� �7����S�,�? ��5.   �G��S<�,����* ���/������

         �2�/��3�� �4!_���?�� �2!��,�? ��� ��T�\�� ��T�\ �z%�%�#�6�� �u���g�* ��	�$\���6��
��&������� ��T�\�� ��T�\��&������� �Q�g�A���� �Q�g�A���� �2�/�!���� �2�/�!���� .  

 

Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhır rûhâniyetit tâhiratiz 
zekiyyetil hâkimeti alâ külli cinnin ve ifrîtin ve mâridin ve 
şeytânin bi esmâillâhilletî lâ yu'sâhâ mahlûkun ve lâ 
yetehallefü anhâ rûhun bil kütübil münezzeleti alel enbiyâ-il 
mürseleti ve bimâ fîhâ mines sirri vel esrâri vet tâati bil 
hucibin nûrâniyyeti bil hurûfis süryâniyyetil münezzeleti alâ 
âdeme ve bi suhufi ibrâhîme ve mûsâ bit tevrâti vel incîli vez 
zebûri vel fürkânil azîmi ve bil arşiv vel kürsiyyi vel levhı vel 
kalemi ve bil eflâkis sebati ve iktidâri kevâkibihâ ve bi satveti 
rûhâniyyetihâ ve bil melekil kerîmil câlisi alel felekit tâsiı 
meytatarûne ve bimâ lehü aleyküm minet tâate. İnnehü min 
süleymâne ve innehü bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta'lû 
aleyye ve'tûnî müslimîn. Eyne mâ tekûnû ye'tî bi kümüllâhi 
cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. İn kanet illâ sayhaten 
vâhideten fe izâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn. Esriû bil 
hudûri ve tevekkelû bi celbi ve tehyîci kezâ ve kezâ fî 
mehabeti ve meveddeti ve tâati kezâ ve kezâ elvâhan elvâhan 
elacele elacele essâate essâate. 
 

      15: Açık seçik konuşamayan ve kekeleyen çocuğun açık  seçik 
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konuşması için: Cam bir tabağa Fatiha suresi ile şu Ayeti 
kerimeleri; 
 

            �8�<9%�E��� 9�<�,��� ���K $��� �]������ -)�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<���*
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul 
kayyûmü lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevmün lehü mâ fîs 
semâvâti ve mâ fîl ardı Men zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznihi 
ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhîtûne bi 
şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ'e ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel 
arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Rabbiş 
rahlî sadrî ve yessirlî emrî vahlül ukdeten min lisânî yefkahû 
kavlî. Ve yükellimün nâse fîl mehdi ve kehlen ve mines 
sâlihîn. Kâlû keyfe nükellime men kâne fîl mehdi sabiyyâ. Kâle 
innî abdullâhi âtânîl kitâbe ve cealenî nebiyyâ. Ve cealenî 
mübareken eyne mâ künte ve ev sân îbis salavâti vez zekâti 
mâ demtü hayâ. Ve beren bi vâlidetî ve lem yecalnî cebbâran 
şekiyyâ. Vesselâmü aleyye yevme velidtü ve yevme emûtü ve 
yevme übasü hayyâ. Zâlike îsebnü meryeme kavlel hakkillezî 
fîhi yemterûn. Mâ kâne lillâhi en yettehıze min veledin 
sübhânehü izâ kadâ emran fe innemâ yekûle lehü kün fe 
yekûn. Ve innallâhe rabbî ve rabbüküm fa'büdûhü hâzâ 
sırâtun müstekîm. Fe fehhemnâ hâ süleymâne ve küllen 
âteynâ hukmen ve ılmen ve sehharnâ mea dâvudel cibâle 
yüsebbihne vet tayri ve künnâ fâilîn. Ve allemnâhü sanate 
lebûsin leküm lituhsıneküm min be'siküm fehel entüm şâkirûn 
entekanallâ hüllezü entaka külle şeyin ve hüve halakaküm 
evvele merratin ve ileyhi turceûn. Kâletâ âteynâ tâiîne lillâhi 
rabbil âlemîn. 
 

Yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu konuşamayan çocuğa 
içirirsen, Allah Teala nın izniyle çocuk konuşur. 
 

      16. Matlubunu muhabbetle heyecanlandırmak istersen: Pazar, 
Pazartesi veya Salı gecesi ve Kamerinde parlak olduğu zaman, 21 
adet kağıt alıp her kağıdın üzerine şu tılsımı yaz: 
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Sonra her kağıdın üzerine bir parça lübani zeker koy ve kağıtları 
dürdükten sonra birini ateşe at. Dumanı kesilene kadar Fatiha 
suresini oku. İkinci kağıdı ateşe at ve dumanı kesilene kadar 
Fatiha yı okursun. Böylece 21 kağıdı aynı şekilde tek tek ateşe 
atıp yakar ve amelini tamamlarsın. 
 

      17. Matlubu muhabbetle celb etmek için şu tılsımı: 
 

 
 

Talip ve matlubun isimleri ile birlikte talip olan kişinin avucuna yaz 
ve üzerine 75 defa Fatiha suresini oku. Okuduktan sonra yazılar 
birbirine karışırsa, talibe yazıyı diliyle yalamasını söyle. Eğer 
yazılar karışmazsa, Fatiha yı 75 defa daha okursun. Avucunun 
içindeki yazılar birbirine karışana kadar devam edersin. Ne zaman 
yazılar birbirine karışırsa, şüphesiz talep ettğin yerine gelmiştir. 
 

      18. Kim! Karısı tarafından çok sevilip gözünde büyümek ve 
karısının ondan ayrılmaması için: Şu tılsımı siyah tavuk yumurtası 
üzerine yaz; 
 

 

�2!��,�? �;��E�����* �;��(������ �s�T�K �8�!@�U��. �	�$\���6��T�\ �u���: ���   
 

Yazdıktan sonra yumurtayı bir sopaya bağlayıp, yumuşak ateş 
üzerine as. 188 defa Fatiha suresini, 7 defada aşağıda gelecek 
olan daveti lübani zeker, kizbere ve mastaki ile buhurlayarak oku. 
Yumurta patlarsa Allah c.c. ın izniyle icabetin kabül olunmuştur. 
      Yedi defa okunacak davet budur: 
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      Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. 
Hamden yekûni lî ridâ velî merdıyyen ınde rabbil âlemîn. 
      Errahmânirrahîm. Ellezî dehâl akâlîme vahtedda mûsel 
kelîmü yuhyîl ızâme ve hiye ramîm. Fehümâ ismâni azîmâni 
şifâün li külli dâi sekîmi ve tarikun ilâ cennâtin neîm. Ve 
necâtün min azâbil cehîm. 
      Mâliki yevmiddîn. Leyse lehü fil mülki şerîkün ve lâ 
münâziun ve lâ muînün allâhümme elkı mehabbeti fülân fî 
kalbe fülânete.  
      İyyâ kena'büdü. Bil ikrâri ve na'terifü bit taksîri ve neşhedü 
en lâ ilâhe illâllâhü vahdehü lâ şerîke lehül melikül hakkul 
mübînü ve neşhedü enne Muhammed en rasûlullâhüllezî 
erselehü beşîran ve nezîran ilâ kâffetil halkı ecmeîne ve 
rahmeten lil mü'minîne fe innallâhe teâlâ mükevvinül ekvâni 
ve âlimü hafiyyâtil idmâri ve mükevvirül leyle alen nehâri 
hucceteyni li küllil âlemîne ve vicheteyni ilel akrabeyne vel 
ebadîne minel ecnâsil muhtelifîn. 
      Ve iyyâ kenesteîn. Bike alâ ilkâi fülan fî kalbe fülânete 
allâhümme yâ mâlike mülûkel avâlime küllihâ ecmeîn. Lâ ilâhe 
illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Rabbi neccinî ve 
edriknî bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve neccinî mimmâ 
ehâfü ve ehzeru ve elkı mehabbeten fülân fî kalbe fülânete ve 
ehdilehü kalbehâ ve lübbehâ ve mekkinhü min nâsiyyetihâ. 
      İhdinas sirâtal müstakîm. Sirâtallezîne enamte aleyhim. 
Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. 
 

      19. Fatiha suresi ile aynada davet yapmak istersen: Aşağıda 
gelecek olan vefki bir aynanın arkasına yazar, aynayıda lübani 
zeker ve kizbere ile buhurlarsın. Aynayı yüksek bir sehpa üzerine 
koyar ve aynada yüzünü görecek şekilde karşısına oturup, aynaya 
bakarak 313 defa Fatiha suresini okursun. Ama her 100 de bir 
defa şu duayı okursun. 
 

���5�%�*�� ��5�%�* �w��g�,��� �O�[�\���� �4�G�9��� �s�T�K �8�_��U��. ���S�&	�  
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Uhdur yâ hâdime hâzihis sûreti ve ekşifil hicâbe beynî ve 
beyneke hattâ erâke bi aynî ve uhâtıbüke bi lisânî. 
 

      Fatiha suresini 313 defa okuduktan sonra aynada siyah bir 
şahıs görürsün. Ona: Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh deyip, 
hacetini söylersin. O'da sana yalan söylemeden ve gizlemeden 
haber verir.  
      Aynanın arkasına yazılacak vefk budur: 
 

 
 

Bu mendelle amel etmenin şu şartı vardır. Önce bir Fatiha okuyup, 
bunun sevabını peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. e, 
dört halifeye ve ashabı tevbeye hediye edip 1 defa: 
 

  �� �2�*��!>�� �w��,�����.     �"	M� �����*�� �"	M�6�q��L���*�� �"	M�5�? �7������ �X�T�U
	
�	:�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*  

 

Yâ ashâbet tevbete ehaztül izne minküm ve bi icâzetiküm ve 
bi izniküm ekûlu Bismillâhirrahmânirrahîm. 
diyerek mendele başlarsın. 
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YÂSÎN SÛRE SİNİN HAVASSI CELİLESİ 

      Bu mübarek sûre nin bereketi ve fazileti açık olup, tesiride her 
yönden çoktur. Bu hususta birçok hadisi şerifler rivayet edilmiştir. 
      Enes bin Mâlik hazretlerinden rivayet edilen bir hadisi şerifte 
Peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuştur: 
 

b. �7x��	E��� �u���:�� mu���: e;���= DQ	M�� 
 

Li külli şeyin kalbün ve kalbül kurâni yâsîn. 
 

(Her şeyin bir kalbi vardır. Kuran ın kalbide Yâsîn'dir). 
      Yine bu konuda Peygamber efendimiz hazreti Muhammed 
s.a.v. Ali bin Ebi Talib k.r.v. e: Ya Ali! Sana Yâsîn'i tavsiye ederim. 
Onda okuyana yirmi bereket vardır diye buyurmuşlardır. Onlardan 
bazıları; Aç okursa doyar, susuz okursa susuzluğu gider, çıplak 
okursa giyinir, bekar okursa evlenir, korkan okursa korkularından 
emin olur, hasta okursa şifaya kavuşur, mahpus okursa halas olur, 
yolcu okursa gideceği yere selametle varır, yolunu kaybetmiş 
okursa yolunu bulur, dertli okursa Cenabu Hak derdini hafifletir, 
eşyası kaybolan veya çalınan Allah c.c. ın izniyle eşyasını bulur. 
Bir ölü üzerine okunursa, mutlaka hafifler. 
      Diğer bir hadisi şerifte ise: ''Yâsîn okunduğu şey içindir. Her ne 
maksat için okunursa, o işe etkisi olur. Yâsîn suresini okuyanın 
gelmiş geçmiş günahları af olur. Kurani kerimdeki esrarı ilahi 
Yâsîn'i şeriftedir'' diye buyurmuştur. Bu hadisi şerifler gösteriyor ki, 
Yâsîn'i şerif dünyevi ve uhrevi her bir hususta havassı celilesi tesir 
eden büyük bir hazinedir. 
 

      1. Rızkı dar ve işleri bozuk olan kimse hergün 41 defa Yâsîn'i 
şerifi okuyup, her (10) da bir (1) defa veya en sonunda bir (1) defa 
aşağıdaki duayı okursa, bir hafta içinde işleri yoluna girer, her ne 
dileği varsa yerine girer. Allah Teala nın izniyle rızkı bollaşır ve 
kısmeti ayağına gelir. 
      Okunacak dua budur: 
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    �. �Q�A�g�6 ���� �;��J�/�����* ��%���A���     ����/ ��! �� �;��J�A�>�������* ����C9��� �H�@
m�.�@�: e;���= DQ	\  

 

Allâhümme in kâne rizkî fîs semâi fe enzilhü ve in kâne fil ardı 
fe ahrichü in kâne fil bahri fe etlı'hü in kânebeîden fe karribhü 
in kâne karîben fe yessirhü in kâne kalîlen  fe kessirhü in kâne 
kesîran fe hevvinhü ve bârik lî fîhiverzüknî min haysü ıhtese- 
be ve min haysü lâ ıhtesebe rizkan halâlen tayyıben ğadekan 
sahhan tabekan mübâraken fîhi hattâ lâ tekûne li ehadin min 
halkıke alâ fîhi minnetün vecal yedeyil ulyâ bil a'tâi ve lâ tecal 
yedeyis süflâ bil isti'tâi inneke alâ külli şeyin kadîr. 
 

      2. Borçtan, dertten, sıkıntıdan, hastalıktan kurtulmak ve türlü 
matlub için: Devamlı olarak hergün maksat ve emeline niyet 
ederek Yâsîn'işerifi dört (4) defa okuduktan sonra dört (4) defada 
şu mübarek duayı okursa, matlub ve maksadı hasıl olur. 
 

          DQ<	\ �'�/ �{���C�(��� �7��,���� e7��.�@�? DQ	\ �'�/ �bDC�5�(��� �7��,����
 �<<����M��� �'�%�* �]�5�V��f�U �Q�A�L �'�? �7��,���� e7��f�,�?   �7�<95����

      �	E�. �7�� �;���= �_��G�� ����� �'�? �7��,����      �{���C�?�<�. 	7�	M�%�� �'	\ �]�� �

�{���C�?��. �{���� �{���C�?��. �{�����5�/ �{���� <�(�v�� ��(�K �<��L���� �  
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         �� �@�%�� ����/ -)� �$���� ���(�&�!��� �"�&�G�� ��. ���>�(�&��<�* 1W�L��/
�"D����� �]���,��� �]��x ����/�� e@!(�,�? 

 

Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an 
külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven 
nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe 
yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü 
ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ 
erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve 
alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

      3. Her kimin mühim bir haceti ve olmasını istediği bir dileği olsa 
Yâsîn suresini her mübin kelimesine geldiği zaman şu duayı: 
 

$����        ���*	���/���� �_�G�W�* ��V��/�_ �u�g�>����� �@�\�W�* �1:�q�G ��5�:�q�G� !"�#
         �7��,��<�� �;��@�/���� 	2�6��(�= �'�?�� �'.�@���� ���E�C��� �'�%�>�,%�S�C��� �'�?
          e7��f<�,�? DQ	\ �'�/ �{���C�(��� �7��,���� e7��.�@�? DQ	\ �'�/ �bDC�5�(���

 � �7��,����  ��D����(��   ��� �7��,���� e7��g���? DQ	M��   e7��5�M�? DQ	M�* �"����A
 ���g�? �7��,����          �Q<�A�L �'<�? �7��,���� e7��%�A����� ���,����� ��� �;��(���

           �<�(! ���� ����?�� ��S�: ����� �'�? �7��,���� �7�95���� �����M��� �'�%�* �]�5�V��f�U
   �7�	M�%�� �'	\ �]�� �
�	E�.        e;��<�= DQ	\ �X�	M���? �s�@�%�* H�T$�� �7��,���� 

         m8�W���� �7�	C�I�. �!(�/ �4!f�A��� �w�G ���*�G �7��,���� �7��A�L���6 �]�%������
          $��� m�����K e;���= DQ	\ ���(����A��� �w�G �)� �@�(�,����� ���������(��� ����/

�%������ �"�M�,��� �]�� �]�#�L���7��A�L���6 �] 
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Allâhümmer zuknî rizkan bilâ kedin vestecib duâî bilâ reddin 
ve eûzübike minel fedîhateynil fakri ved dîni ve men şemâtetül 
a'dâi sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel 
müferrici an külli mahzûnin sübhânel muhallisı li külli 
mescûnin sübhânel âlimi bi külli meknûnin sübhânel mecral 
mâi fil bahri vel uyûnnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel 
kâfî ven nûnin sübhâne men izâ kadâ emran fe innemâ yekûle 
lehü kün fe yekûne fesübhânellezî bi yedihi melekûtü külli 
şeyin ve ileyhi türceûne sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ 
yesıfûn. Ve selâmün alel mürselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil 
âlemîn. Külli şeyin hâlikun illâ vechihi lehül hükmü ve ileyhi 
türceûn. 
 

      4. İmam Ebil Hasan eş Şazeli k.s.a.den rivayet edilmiştir ki: Bir 
zalim cebbarın şerrinden veya bir hakimin haksızlığından çekinip 
korkan kimse Yâsîn'i 35 defa okuyup, her okumanın sonunda da 
şu duayı: 
 

 �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*$�� �)� �"�����*  <�,��� ���K $��� �]������ H�T 9�
     	� ���K$��� H�T$�� �)� �"�����* �8�9%�E���      �)� �"<�����* �8����\������ �
�W�g��� �

          ���K�� �;��(!��� ������� �̂ �G���� ��� �;���= �]�(��� �j�? 9��S�.�� H�T$��
P���� �"%���A��� �j%�(!����#�2� �W	� �'�*� �7�W	� ���= �'�? ���* 	���/�� �� �� !" 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel 
hayyül kayyûm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüve zûlcelâli vel 
ikrâm. Bi ismillâhillezî lâ yedurru meas mihi şeyün fil ardı ve 
lâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Allâhümme innî eûzü bike 
min şerri fülân ibni fülân. 
 

Okuduktan sonra çekindiğin kişinin yanına tereddütsüz git. Allah 
c.c. ın izniyle sana hiçbir fenalığı dokunamaz ve bilakis iyi kabül 
göstererek hacetini yerine getirir. 
 

      5. Yâsîn suresinin tecrübe edilmiş hassalarından biride, Şaban 
ayının ondördünü onbeşinci geceye bağlayan Berât gecesinin 
gece yarısı Allah c.c. rizası için üç (3) defa Sûre-i Yâsîn'i şerifi: 
      Birincisi: Uzun ve sihhatli bir ömür için. 
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      İkincisi: Her türlü belanın defi için. 
      Üçüncüsü: Allah'tan başka hiç kimseye muhtaç olmadan güzel 
geçinmek niyeti ile okursun. Yâsîn'i 3 defa okuduktan sonra her 
okumanın sonunda, 10 defada aşağıdaki duayı okursan, Allah c.c. 
bunu yapan kulunu o sene zarfında kazasız, belasız, sihhatli ve 
namerde muhtaç olmadan huzurlu bir şekilde geçindirir.  
      Yâsîn'i her okumanın sonunda 10 defa okunacak dua budur: 
 

         ���%���� ��	M�=�� ���%���� ��5�*!��: ��� ����&���� ���%���/ ��5$��_ �F�_��L ��#����
          ��<�(���/ ���� ���%���/ �����A�. ����? ��	��������� ���%���/ �<�C���. ����?

   �{���C�?��. �������� ��C�M�. �����,�*      �<�5�/ �{������ ���*����M�(��� �w��	\ 
            ���(���<$a�� �'�? �Y�5	\ �� �� ��� ��,���� �Y� �� $��� �]������ �]%�� �� �� ��?
         !"�#$���� ���5�?���(��� ��g�5�  �����T�\�� �"�k��� �'�? �s��5�%!g� �� �]�� ��5���g�>�����

      ���%���/ 9'�(�. ���� �'�(��� ��      �
��<$J�� �����.�� �8����\������ �
�W�g��� �����.
          �'.�l�g�>��<�(��� �G�<�L�� ���L$W�� ���#�� �Y� �� $��� �]������ �8��A� ������
         �F�@�5�/ ��5�>���>�\ �Y�5	\ �7�� !"�#$���� �������$J�� �f�5�\�� ���C�V������ �'�?�c�?��

   �%�E�= �w��>�M��� �8	� ���        �<�� !����/ ����>�E�? ���� ��_����J�?���� ��?����,�?���� �
        �G��>�:��� �_���3�� �� ��?���&�� ��6����E�= �����S�C�* !"�#$���� �B�?��� ���q����
          �<1E$����? �<1:��q���? ��@%�A�= �w��>�M��� �8	� ��� �F�@�5�/ ��5�>������ ��:�q�G 

  �Y��	: ��! ���� �X����%������      ����/ �
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��� ���%���  �7�����<�/�� �Y���p�.�� -;��[�. ��? -)� ��,�(�. �Q�����(<98	� �s�@�5  
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   �,�* !"�#$���� ��	��c���� �w��>�M���      �O�I�5�� �2���%�� ��� �"�a�/���� ��D��g!>�� �+
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             9f<�/���� �Y� �� ��! �� �"���/�� �]�* �Y� �� ��? �;�W����� �'�? �!5�/ �O�[�M�6 �7��
           �]<��x ����/�� ��?	� �����5�� �@!(�,�? �� �@�%�� ����/ -)� �$���� �8���\����

�"$����� �]���,���  
 

İlâhî cûdüke dellenî aleyke ve ihsânüke karrabenî ileyke eşkû 
ileyke mâ lâ yahfâ aleyke ve eselüke mâ lâ ya'siru aleyke iz 
ılmüke bi hâlî yekfî süâlî yâ müferrice kürbil mekrûbîne ve 
ferric annî mâ ene fîhi lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü 
minez zâlimîne festecebnâ lehü ve necceynâhü minel ğammi 
ve kezâlike nüncîl mü'minîne allâhümme zel meni ve lâ 
yümenni aleyhi yâ zelcelâli vel ikrâmi ve yâ zet tavli vel inâmi 
lâ ilâhe illâ ente zaheral lâcîne ve câral müstecirîne ve 
me'menel câifîne ve kenzet tâlibîne allâhümme in künte 
ketebtenî ındeke fî ümmil kitâbi şekiyyen ev mahrûman ev 
matrûden ev mukteran aleyye fir rizkı femhu allâhümme bi 
fadlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî vaktâra rizkî vesbutnî  
ındeke fî ümmil kitâbi seîden merzûkan müveffekan lil hayrâti 
fe inneke kulte ve kavlükel hakku kitâbikel münzeli alâ lisâni 
nebiyyikel mürseli yemhullâhü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehü 
ümmül kitâbi eselüke allâhümme bi hakkit tecelliyel a'zami fî 
leyletin nısfi min şehri şa'bânel mükerremilletî yüfraku fîhi 
külli emrin hakîmin ve yebramü en tekşife annâ minel belâi 
mâ ente bihi a'lemü inneke entel eazzül ekrami ve sallallâhü 
alâ seyyidinâ Muhammed in nebiyyil ümmî ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellem. 
 

      6. Her kimin mühim bir dileği olsa ve o dileği oluncaya kadar 
hergün yedi (7) defa Yâsîn'i şerifi okuyup, her defanın sonundada 
yedi (7) şu duayı okursa, Allah Teala hazretleri en kısa zamanda o 
kişinin dileğini yerine getirir.  
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      Okunacak dua budur: 
 

    �� �7��A%�J�(��� �7���!����(��� 	2�/��(�g��� ��#�>!.�� �4�G�9��� �s�T�#   �2�C.��![<�� 
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     �#D�	\ �G��?	��� ��� �� ��5%�/���� �� �9@�?���� ��6�!(�#�?   �2!%�V�f�g����� �2!%D�	M��� �

           �<�&������� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* �]! ���� �7��(�%���� �'�? �]! �� �+�,�*
 �2�/�!���� �2�/�!���� �2�/�!���� �Q�g�A���� �Q�g�A���� �Q�g�A���� ��&������� ��&�������  

 

Eyyetühel cemâatül musahharûnel mutîûne li hâzihils sûretiş 
şerîfetil mübâraketi bi hakki enbiyâillâhi teâlâ ve evliyâihi ve 
bi hakki hâlikıküm icalû kelimetî sâriyeten ve kavlî mesmûan 
makbûlen vekfinî mühimmâtî ve emddûnî ve eînûnî fil umûri 
küllihel külliyeti vel cüziyyeti bi hakki innehü min süleymâne 
ve innehü bismillâhirrahmânirrahîmi elvâhan elvâhan elvâhan 
elacele elacele elacele essâate essâate essâate. 
 

      7. İnatçı ve zalim bir cebbara müstehak olduğu cezayı vermek, 
Allah c.c. ın kullarını onun zulüm ve şerrinden kurtarmak istersen: 
Kırkbir (41) adet ufak taş alıp boş bir araziye çık ve bir çukur kaz. 
Çukurun yanına oturup, ufak taşın birini eline al ve üzerine bir (1) 
defa Yâsîn sûresini okuyup, taşı çukura at. İkinci taşı eline al ve 
yine Yâsîn sûresini üzerine bir defa okuyup,taşı çukura at. Bu 
tertip üzere her taşın üzerine bir defa Yâsîn sûresini oku ve çukura 
at. Kırkbir adet tamamlanınca hepsinin üzerine kahır ve tedmirini 
istediğin zalim cebbarın ismine niyet ederek Cenaze namazı kıl. 
Daha sonra çukurun ağzını kapat. O zalim ve cebbar inatçı 
müstehak olduğu cezayı Allah c.c. ın izniyle bulur  
 

     8. Devlet kapısında veya herhangi bir yerde işleri sürüncemede 
kalan veyahutta bir kimseden dileği olan kişi bu dileğinin yerine 
gelmesini arzu ederse; Yâsîn sûresini 25 defa okuyup, dileği olan 
yere giderse, Allah'ın izniyle dilediği şey yerine getirilir. 
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      9. Temiz bir kağıt üzerine Yâsîn sûresini misk ve zaferan ile 
yazdıktan sonra, yazdığını suyun içine koy. Bu sudan zihni kapalı 
ve hafızası zayıf olan kimse yedi (7) gün içerse, zihni açılır. 
Allah'ın izniyle her işittiğini hıfz eder. 
 

      10. Herhangi bir dileğinin olmasını isteyen kimse yatsı 
namazından sonra tenha ve sessiz bir yerde abdestli olarak, hiç 
dünya kelamı konuşmadan 41 defa Yâsîn sûresini okur ve her 
defanın sonunda: 
 

��T�\�� ��T�\ ��� ��Q�A���� �7�	M�%�� �'	\ e;��![��� 	
�	E�. �'�?��.  
 

Yâ men yekûlü liş şeyin kün fe yekûne ifale lî kezâ ve kezâ. 
 

derse, isteği ve dileği en kısa zamanda Allah c.c. ın izniyle olur. 
 

      11. Allah c.c tan korkmayan, insanlara merhametsizce zulüm 
etmeyi alışkanlık haline getirmiş bir zalim cebbarın helakını 
istersen: Bir dere veya havuz kenarına oturup önüne bir tuğla koy. 
Bu tuğlanın üzerine helakını istediğin zalimin ismini annesi ismi ile 
yaz. Yazdıktan sonra 41 defa Yâsîn sûresini oku ve her defanın 
sonunda tuğlanın üzerine bir çizgi çiz. Okumanı tamamladıktan 
sonra tuğlanın üzerine cenaze namazı kılıp, o tuğlayı nehre veya 
havuza atarsan, o zalim kişi seri bir şekilde helak olur. 
 

      12. Çok mühim bir dilek için bazı salihlerden şöyle rivayet 
edilmiştir. Gece yarısı kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra 
kıbleye karşı otur. Yâsîn sûresini okumaya başla ve Errahmân 
lafzına gelince sol elinin küçük parmağını bükerek avucunun içine 
kapat. Yâsîn sûresini okumaya devam et ve ikinci Errahmân 
lafzına gelince sol elinin yüzük parmağını kapat. Okumaya devam 
ederek üçüncü Errahmân lafzına gelince orta parmağını kapat. 
''Vemâ enzelnâ alâ kavmihi min ba'dihi'' Ayetine gelmeden evvel 
sol elinin üç parmağı kapanmış olur. Daha sonra okumaya devam 
ederek ilk lafza-i celali ''Ve izâ kîle lehüm enfikû mimmâ 
razekakümüllâh'' okuduğun zaman sağ elinin küçük parmağını, 
''enutımü men lev yeşâ ullâh'' Ayetini okuduğun zaman sağ elinin 
yüzük parmağını, ''hâzâ mâ ve aderrahmânü'' Ayetini okuduğun 
zaman sol elinin şehadet parmağını, ''min dûnillâhi'' Ayetini 
okuduğun zaman sağ elinin orta parmağını kapadıp, Yâsîn'i şerifi 
sonuna kadar oku. Böylece sol elden dört, sağ elden üç parmak 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 176 

kapanmış olur. Bundan sonra Mülk suresini okumaya başla, ''Mâ 
terâ fî halkırrahmâni'' Ayeti kerimesindeki Rahman lafzını okurken 
sol elinin küçük parmağını aç. ''Mâ enzelallâhü'' Ayetindeki lafza-i 
celalde sağ elinin küçük parmağını aç. Mâ yümsikü hünne iller 
rahmânü'' Ayetindeki Errahman lafzını okurken sol elinin yüzük 
parmağını aç. ''Min dûnirrahmân'' Ayetindeki Errahman lafzını 
okurken sol elinin orta parmağını ''Kul innemel ilmü ındallâh'' 
Ayetindeki Allah lafzını okurken sağ elinin yüzük parmağını aç. 
''Ehlekeniyallâhi'' Ayetindeki Allah lafzını okurken sağ elinin orta 
parmağını aç. ''Kul hüverrahmânü'' Ayetindeki Rahman lafzını 
okuduğun zaman, sol elinin şehadet parmağını açıp sureyi sonuna 
kadar okuyarak tamamla. Bundan sonra Allah rizası için iki rekat 
namaz kılıp, yüz (100) defa: 
 

   �� �@�%�� ����/ DQ� !"�#$����        �<�(�\ �@<!(�,�? �
x ����/�� e@!(�,�? 
�@%�g�? m@%�(�& ��! �� �"%�K����*�� �
x ����/�� �"%�K����*�� ����/ �Y�%$�� 

 

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli 
Muhammed kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli İbrâhîm 
inneke hamidün mecîd.î 
 

      Bu salavatı oku ve hacetin her ne ise Allah'tan talep edersen, 
Allah Teala hazretleri senin dileğini yerine getirir. 
      Yukarıdaki bu duayı okumakla dua etmek her hususta çok 
tesirlidir. Allah'a tam bir takva ile hayır ve meşru şeylerin dışında 
bu dua ile dua etme! Günahlardan ve tehlikelerden çekinmek ve 
uzak olmak lazımdır. 
 

      13. Çok borcu olan ve bu borcunu ödeyemeyen kimse bu 
borcundan kurtulmak isterse: Gece sabaha karşı kalkıp abdest 
aldıktan sonra kıbleye karşı oturarak üç (3) defa Yâsîn sûresini 
okur ve buna yedi gece devam ederse, Hazreti Allah o kimseyi kul 
borcundan kurtarır. 
 

      14. Kadir, Berat veya Mevlidin nebi gecesi sabaha karşı kalkıp 
güzelce bir abdest aldıktan sonra, kıbleye karşı oturarak 41 defa 
Yâsîn'i şerifi okuyup, dua eden kimsenin haceti her ne olursa 
olsun, Allah Teala'nın izniyle hasıl olur. 
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      15. Hırsız için Yâsin sûresini yedi (7) defa okuyup, her mübine 
geldiğinde şu duayı yedi (7) defa oku: 
 

�.�G�� e8���%�� �R�!5�� �j�?��L��.� "%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* $7�� �]%�� �u
!"�#$���� �_��A%�(��� �O�����.�� �)� 12� �W	� �'�*� �7�W	� ��>$���i �_�_�G	�  

 

Bismillâhirrahmânirrahiym Yâ câmiannâsi liyevmin lâ raybe 
fîh. İnnallâhe lâ yuhlifül mîâd. Allâhümme ürdid dâlletî fülân 
ibni fülâneten. 
Bu amele 3, 5 veya 7 gün devam edersen, Allah c.c. ın izniyle, 
elbette hırsız ortaya çıkar ve çaldığı mal her ne ise geri getirir. 
 

      16. Mühim bir dileğinin nasıl sonuçlacağını öürenmek istersen: 
Yâsîn sûresini okuyup, her Mübin'e geldiğin zaman 102 defa 
Mübin ismini tekrar edersin. Yâsîn sûresini okuduktan sonra 35 
defa salavati şerife getirir ve en sonunda şöyle dersin: 
 

           ��i��%�* �� �G�c�� ����%�U ���?���� ��T�K �7��\ �7�� �4�G�9��� �s�T�K �+�,�* !"�#$����
�(�& ���� ��_����� �� �G�c�� ����= �7���� 14���S�U �������  

 

Allâhümme bi hakki hâzihis sûreti in kâne Hâzal emru hayran 
fe erinî beyâdan ev hadraten ve in seran fe erinî sevâden ev 
hamrah. 
      Okuduktan sonra kıbleye karşı sağ yanı üzerine yatar ve Allah 
c.c. ın izniyle niyetindeki şeyi görürsün. 
 

      17. Her türlü dilek ve bütün işlerinde başarılı olmak için: 
Fecrden sonra ve sabah namazından önce Allah rizası için iki 
rekat namaz kıl. Namazdan sonra 10 defa Yâsîn sûresini okuyup, 
70 defa da şu ismi a'zam'ı: 
 

�;��K !"�& !8�_�� m~��: }7��&�����?x  
 

Ahûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn. 
oku ve en sonunda bir defa şöyle: 
 

�7�� ���?x �;��K !"�& !8�_�� m~��: }7��&�� ���K �'�?��. !"�#$���� ��	��c����  
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 ��T�\�� ��T�\ ��� �Q�A�C�6  
 

Eselüke allâhümme yâ men hüve ahûnün kâfün edümme 
hamme hâün âmîn en tefal lî kezâ ve kezâ. 
dersin. İstediklerin kabul olup, bütün işlerindede başarılı olursun. 
 

      18. Bazı salihlere göre Yâsîn'i şerifin kalbi şu Ayeti kerime: 
 

e"%�&�G �w�G �'�? 1����: m8�W�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*  
 

Bismillâhirrahmânirrahiym. Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. 
olup, (58. Ayeti kerime) bu Ayet 16 harf ve dört kelimeden 
meydana gelmiştir. Onaltı harfin yedisi bir kez, dokuz harfi ise 
tekrarlanmıştır. Bir kez geçen harfler (Sin Kaf Vav Nun Be Ha Ye) 

 ^ M � n � K = bunlardır. Tekrar edilmiş harfler ise Elif o harfi iki 

kez, lam � iki, Ra 0 iki, Mim � harfi ise üç kez tekrar edilmiştir. Bir 

kez geçen sin kaf vav nun be ha ve ye harfleri yedi gezegene, 
tekrar edilmiş olan elif lam ra ve mim harfleri ise dokuz feleğe 
bağlıdır. Bu Ayeti Kerimede altı adet nokta olup, noktanın üçü 

yukarıda Kaf Nun n K üçü ise Be Ye p � aşağıdadır. Kaf 

harfindeki iki nokta ateş ile havaya, Ye harfindeki iki nokta toprak 
ile suya bağlıdır. Nun harfindeki nokta güneşe, be harfindeki nokta 
kamere bağlıdır. Bu Ayetin harflerinde de dört anasır mevcuttur. 
Beş ateş harfi, dört toprak, iki hava ve beş adette su harfi vardır. 
Bu Ayeti kerimenin cümelil ebced adedi 818 dir. 
 

      Bu Ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yâsîn'i baştan 
başlayıp, bu Ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya 
devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur. 
 

      19. Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta olan veya ruhani hastalığa 
mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya 818 defa okuyup 
nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi gün veya 
daha fazla devam edilirse Allah ın izniyle şifa bulur. 
      20. Her türlü dilek için: Yâsîn sûresini oku ve ''Selâmün kavlen 
mir rabbir rahîm'' Ayeti kerimesine geldiğin zaman 818 defa tekrar 
edip, 18 de bir (1) ve her 100 defanın sonunda bir defa şu duayı: 
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       ��<�i��:��.�� �X���/!@<�� �u%�g�?��.�� �X��L��5�(��� �j%�(����. !"�#$���� 
         �u<%�g�6 �7�� ��	��c<���� �X����(!����� �̂ �G���� �G�� ��.�� �X��L��,���

       �&���� �@�&������ �@�(!I�� �Y� �� ��! ���� ��>�L��& ��S�E�6�� ��6���/�_  �"�� �@
            �� �@�%�� ����/ �D��I�6 �7���� m@�&�� ���	C	\ �]�� �'	M�. �"���� �@����. �"���� �@���.
         ��<�>�(�&���* ���A�(�L�� �]���,��� �]��x ����/�� ���E���U e@!(�,�? ��5�%��� ��

���(�&�!��� �"�&�G����.  
 

Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da'vâti ve yâ 
kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe 
da'vetî ve takdî hâcetî fe inneke entes samedil vâhidil ehadi 
lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en 
tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıke ve alâ 
âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. 
 

      21. Rızkı dar ve kârıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir 
kimse Cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest alıp, 
iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra kıbleye karşı iki diz üzerine 
otursun. Besmele-i şeriften sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresini 
okuyup, Yâsîn sûresini okumaya başlasın. ''Selâmün kavlen mir 
rabbir rahîm'' Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip, 
Yâsîn'i bitirdikten sonra şu duayı okusun: 
 

 �� !"�#$����      �+�,�*�� �2�C.��![�� �4�G�9��� �s�T�K �+�,�* ��	��c���� ��    m8�W<��
           �<� �� !"�#$��� ����%�3 1��W�& �1:�q�G ��5�:�q���6 �7�� e"%�&�G �w�G �'�? 1����: 

         �? ��5���A�L� !"�#$���� �'.�@�� �;�W�*�� ���E�C��� �X!@�= �'�? ���* 	���/��<�' 
���\�![���'.  
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Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bi 
hakki Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. En terzuknî rizkan 
halâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri 
ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn. 
 

Bu tertip üzere Yâsîn sûresini iki kez daha okuyup tamamladıktan 
sonra 3 defa salavati şerife getirirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan 
kurtulur. Rızkı bollaşır ve kârıda çoğalır. 
 

      22. Her türlü dilek için ''Selâmün kavlen mir rabbir rahîm'' Ayeti 
kerimesini tahareti kamile ve tam itikat ile sabaha doğru kıbleye 
karşı oturup, 1479 defa oku. Okuduktan sonra Cenabu Hak'tan 
isteğini istirham eden kimsenin isteği her ne ise en kısa zamanda 
yerine getirilir. Bu mesele sahih olup, defalarca tecrübe edilmiştir. 
 

      23. Bir kimsenin çok mühim bir dileği olsa, bu Ayeti kerimenin 
şu mübarek dörtlü vefkini: 
 

 
 

bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, yazdığı hirzi üzerine alıp, 
''Selâmün  kavlen  mir rabbir rahîm''  Ayeti kerimesini 818  defa 
ve133 defa da Salavati şerife getirip, hacetine yönelerek Allah 
Teala dan isterse, Allah Teala o kimsenin hacetini yerine getirir. 
      Bir kimse bu vefk üzerinde iken, bu Ayeti kerimeyi kendine vird 
edinip, hergün 818 defa okursa, çok faydasını görür. Bu mesele 
herşeyden korkan kimse içinde mücerrebdir. Bu Ayeti kerimeyi 
kendine vird edinen kimse her türlü maddi manevi, ruhani ve 
bulaşıcı hastalıklardan Allah'ın izniyle emin olur. 
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DÖNMELİ YÂSÎN 

      Yâsîn'i şerif sûresini okumanın birkaç değişik yöntemi vardır. 
Bunlardan biride Yâsîn'e başlayıp birinci Mübine kadar okur ve 
tekrar baştan alıp, ikinci mübine kadar okursun. Yine sûrenin 
başından başlayıp, üçüncü mübine kadar okuyup, tekrar baştan 
başlar ve dördüncü mübine kadar okursun. Yine sûrenin başından 
başlar ve beşinci mübine kadar okursun. Tekrar baştan başlar ve 
altıncı mübine kadar okursun. Yine sûrenin başından başlar ve 
yedinci mübine kadar okursun. Yine baştan başlar ve surenin 
sonuna kadar okursun. Bu tertip üzere her mübinde geri dönerek 
baştan başlar ve surenin sonuna kadar okuyup bitirirsin. Buna 
''Dönmeli Yâsîn'' denir. 
 

       1. Matlubun olan kişiyi celb etmek istersen, 12 santim kadar 
kadar uzunluğunda 2 santim kadarda genişlikte halis ve beyaz bal 
mumundan yapılmış üç mum hazırlarsın. Mumun dört yanından 
birinci yüzüne yanan tarafından dibine doğru olmak üzere şu Ayeti 
kerimeler yazılır. Mumun birinci yüzüne şu Ayeti kerimeyi: 
 

          �Q�#�(����\ e;��(�* ��	���k�. ��	p%�k�>���. �7���� ��#	: �_����� �"�#�* ����&�� ��G�� 
�s��L����� H���[�.  

 

Nâran ehâta bihim sürâdikuha ve in yesteğîsû yuğâsû bi mâin 
kel mehli yeşvil vücûh. 
 

      Mumun ikinci yüzüne şu Ayeti kerimeyi: 
 

�'.������M����* }2�J%�,�(�� �"!5�#�L $7����  
 

Ve inne cehenneme le muhîtatün bil kâfirîn. 
      Mumun üçüncü yüzüne şu Ayeti kerimeleri: 
 

    ����� �{�������� �X ��� �;��(!�����    �Q�>	: e_��#�[�?�� e@�K��=�� �_��/���(��� �8���% 
 �_�	:����� �X��� �G�!5��� �_��@�U	��� �w��,���  

 

Ves semâi zâtil burûc. Vel yevmil mevûd. Ve şâhidin ve 
meşhûd. Kutile ashâbül uhdûd. Ennâri zâtil vekûd. 
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      Mumun dördüncü yüzüne şu Ayeti kerimeleri: 
 

����/ �j��$J�6 ��>$��� 	4�@�: ��(��� �)� �G��  ��#! �� �4�@��������  }4�@����? �"�#�%���/
  e4�_!@�(�? e@�(�/ ���         �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� ��#�����: ��� �G�!5�� �@$:���6 �����T�\ 

        �2!.���E��� �2!��,�(����* �2� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�? ����/   �+<�,�* �4�@.�@![����
�2�/�!����� �Q�g�A����* �2�C.��![�� �X��.��� �s�T�K  

 

Nârullâhil mukadeh. Elletî tettaliu alel efideh. İnnehâ aleyhim 
mü’sadeh. Fî amedin mümeddedeh. Kezâlike tüvekkadün nâra 
fî kalbehâ fülânete binti fülânete alâ mehabbeti fülân ibni 
fülânete bil mehabbetil kaviyyeti veş şedîdeti bi hakki hâzihil 
âyâtiş şerîfeti bil acele ves sâah. 
 

yaz. Kadın için yazarken dikiş iğnesi, erkek için yazarken toplu 
iğne ile yazılmalıdır. Yazarken ve okurken güzel kokulu bir buhur 
yakarsın. 
 

      Okumanın usülü: Yatsı namazından sonra tenha bir odada bir 
tabak içine yapıştırılan birinci mum yakılır ve Yâsîn okunmaya 
başlanır. Birinci mübine gelince durulur. Yâsîn şerife tekrar baştan 
başlayıp, ikinci mübine kadar okunur ve durulur. Böylece her 
mübinde geri dönülerek yedinci mübine kadar gelinir ve yedinci 
mübinde tekrar başa dönülerek Yâsîn'i şerif sonuna kadar okunur. 
''Selâmün kavlen mir rabbir rahîm'' Ayetine gelince bu Ayeti kerime 
her dönüşte 16 defa tekrarlanır. Şayet mum henüz bitmemiş ise, 
ikinci defa Yâsîn şerife başlayıp her mübinde geri dönmek şartıyla 
ikinci bir dönmeli Yâsîn okunur. Mumun bir üçüncü Yâsîn okumaya 
yetecek kadar vakti varsa, bir üçüncü Yâsîn'i şerif okumakta çok 
büyük fayda ve tesir vardır. 
 

      Her Mübin kelimesine geldikçe niyet tekrarlanır. Örneğin: ''Bu 
mumun yandığı gibi fülan kişinin kalbide benim için öyle yansın. 
Yemesin, içmesin, beni sevsin ve acele yanıma gelsin'' dersin. 
İkinci, üçüncü, dördüncü ve diğer mübinlerde de niyet yine 
tekrarlanıp başa dönülür. Matlubun birinci gece gelmezse, ertesi 
ve daha ertesi gecelerde  aynı tertip üzere Yâsîn'i şerif okunur. Bu 
çok kuvvetli ve tesirli bir celbtir. 
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      2. Bir maksadın husuli için dönmeli Yâsîn'i şerif okumak 
mücerrebdir. Gece veya gündüz abdest aldıktan sonra iki rekat 
namaz kıl. Namazdan sonra kıbleye karşı oturup Euzu Besmele 
den sonra, Yâsîn'i şerifi okumaya başla. Mübin lafzına geldiğin 
zaman, tekrar baştan başlayıp ikinci mübine kadar oku. Bu suretle 
her Mübin lafzında geri dönüp baştan başlayarak surenin sonuna 
kadar kadar okuyup, üç İhlas, bir Fatiha ile 11 defa salavati şerife 
okuyarak Cenabu Hak'tan hacetini istersen, Allah c.c. ın izniyle 
maksut ve maksadın hasıl olur. 
 

AZİMETLİ YÂSÎN 
      Yâsîn sûresini Mübin azimetleriyle beraber okumanın çok 
tesirli ve kuvvetli bir yöntemdir. Yâsîn şerifteki her Mübinin bir 
azimeti vardır. Bu azimetlerin içinde günlere ait ulvi ve ardi 
melekler, arşı melekler, günlerin Ayetleri (Fatiha) ve Tahatili seba 
geçmektedir. Bu azimetlerin her biri bir güne aittir. 
 

      1. Bir kimseyi kendine muhabbetle ram etmek istersen: Kırkbir 
(41) adet çay taşı al. Her taşın üzerine azimetleriyle birlikte bir 
defa Yâsîn şerifi okuyup nefes ettikten sonra, okuduğun taşları 
küçük bir çömlek içine koy ve çömleğin ağzını hamur ile kapat. 
Çömleği bir hamam ocağına veya devamlı yanan bir ateşin 
yakınına göm ve ''Fülan ibni fülan beni sevsin ve bana ram olsun'' 
dersin. O taşlar ısındıkça matlubunun vücudu ateş gibi yanar ve 
seni görmeyince aşkından çıldıracak gibi olup, seni çok sever. 
 

      2. Bir kimseden mühim bir dileğin olsa ve o kişinin yanına 
gitmeye çekinirsen: Güzelce bir abdest aldıktan sonra Yâsîn'i şerifi 
azimetleri ile birlikte yedi (7) defa oku. Ama Yâsîn'i şerifi okurken 
eline bir yay kirişi alıp, her mübin azimetinden sonra ''Fülan ibni 
fülanın bana karşı dilini bağladim'' der ve bir düğüm atarsın. Daha 
sonra bu kirişi üzerine alıp çekindiğin kişinin yanına gidersen sana 
karşı dili bağlanır, bir söz söyleyemez ve dilediğin her ne ise 
severek yerine getirir. Bu mesele sahih olup, mücerrebdir. 
 

      3. Bir kimseyi uzak bir yerden celb ederek yanına getirtmek 
istersen Yâsîn'i şerifi mübin azimetleriyle beraber yedi (7) defa 
okur, her mübinde sonra ''Selâmün kavlen mir rabbir rahîm'' Ayeti 
kerimesini 10 defa okur ve en sonundada ''Ey fülan ibni fülane 
acele yanıma gel'' dersen, matlubun olan kişi bir an duramayıp seri 
bir şekilde yanına gelir. 
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     4. Allah Teala hazretlerinin beraber yaşamalarına razı olmadığı 
iki kişiyi birbirinden ayırmak istersen: Bir ekmek parçası üzerine 
niyet ederek yedi (7) defa azimetleri ile beraber Yâsîn'i şerifi oku. 
Her mübin lafzında ''Fülan ibni fülanı fülane binti fülaneden ayır Ya 
Rabbi''  diyerek ekmeğe nefes et. Ekmeği ikiye böl ve iki köpeğe 
yedir. O iki kişinin arasına o anda düşmanlık girer ve en kısa 
zamanda ayrılırlar. 
 

      5. Bir kimseyi kendine muhabbetle ram etmek istersen: Yedi(7) 
adet her biri üzerine yedi (7) defa azimetleriyle birlikte Yâsîn'i şerifi 
ve yedi (7) defada Buruc suresini oku. Dah sonra bu şekerleri 
matlubuna yedirirsen, seni şiddetli bir aşkla sever ve ram olur. 
 

      6. Bir kimseyi kendine çok seri bir şekilde celb etmek istersen: 
Beyaz renkli keten bir bez alıp, zeytinyağı ve yılan gömleği ile yedi 
adet fitil yap. Her fitil üzerine azimetleriyle birlikte Yâsîn'i şerifi 
okuyup, fitilleri kandile tak ve yak. Fitiller yanarken 312 defa: 
 

�2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� ��������� �u.���:��. 
 

Yâ Karîbü sehhirlî fülânete binti fülânete. 
 

(Ey yakınlaştıran! Fülane binti fülaneyi bana musahhar et). 
dersin. Matlubun hayaline bir Yılan musallat olup, vücudu ateş gibi 
yanmaya başlar. Seni görmeyince sabrı kararı kalmaz ve çok seri 
bir şekilde yanına gelir. İptal etmek istersen, Yâsîn sûresini 
azimetsiz olarak misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yazıp, su ile 
sildikten sonra bu suyu matlubuna içirirsen, bu celbin etkisinden 
kurtulur ve kendine gelir. 
 

      7. Eski bir kabirden bir kapmada bir avuç toprak alıp, bu toprak 
üzerine azimetleriyle beraber Yâsîn sûresini oku ve toprağın 
üzerine nefes ettikten sonra, bu toprağı matlubunun evine 
serpersen, senin için sabrı kararı kalmaz. 
 

      8. Bir bakla üzerine 40 defa Yâsîn sûresini okuduktan sonra 
baklayı ek. Yâsîn'i şerif okunmuş su ile sula. Bakla yetiştikten 
sonra, baklaları topla ve birer birer ağzına alıp aynaya bak. 
Hangisinde yüzünü aynada göremezsen o baklayı sakla. Bir hacet 
anında baklayı ağzına alır ve hacetine yönelirsin. Allah Teala nın 
izniyle seni hiç kimse göremez. 
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      9. Temiz bir tasa bir miktar su koyup, o suyun üzerine 9 defa 
azimetleriyle birlikte Yâsîn sûresini oku. Her mübine geldiğin 
zaman suyun üzerine nefes et. Okumayı tamamladıktan sonra bu 
su ile bağlı veya sihirli olan kimse gusül ederse, Allah c.c. ın 
izniyle bağlı ise bağı çözülür, sihirli ise sihrin tesirinden kurtulur. 
 

      10. Havas alimlerinden şöyle rivayet edilmiştir: Bir kimse Pazar 
veya Cuma günü sabah namazından sonra güzelce bir abdest 
aldıktan sonra salavati şerife getirip, bir kağıt üzerine Yâsîn'i şerifi 
azimetleri ile beraber yazıp bu yazdığını sağ pazusuna bağlarsa, 
birçok acaib sırları Allah c.c. ın izniyle müşahede eder.  
       Yâsîn sûresi ve mübin azimetleri budur: 
 

         �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*      ��<! �� �"%�M�,��� �7x��	E����� b.
      �f.�f�A��� �Q.�f�5�6 e"%�E�>���? e����� ����/ ���������(��� �'�(��   �G�f�5�>�� �"%�&!���

 � 	���? ��?���:     �7�	�����v �"�#�� �"�K����*x �G�f   ���/ 	
���E��� !+�& �@�E��  �"�K���p�\�� �
           �7��:�q���� ����� ���#�� 1��W�v�� �"�#�:��5�/�� ��� ��5���A�L �! �� �7��5�?���. �� �"�#��
         ��@�� �"�#�C���U �'�?�� ��@�� �"�#.�@�.�� �'�%�* �'�? ��5���A�L�� �7��,�(�E�? �"�#�� 

           �"<�� �8�� �"�#�6�G�T� �� �; �"�#�%���/ �;������� �7����I���. �� �"�#�� �"�K��5�%�[�v�c��
          �'�(�&!��� ���[�U�� ���\�T�� �j��!6� �'�? �G�T�5�6 ��(! �� �7��5�?���. �� �"�K�G�T�5�6

        ��<�,�  �'�,�  �! �� ed���\ e��L���� e4���C�k�(�* �s���[���� �u�%�k����*   ��6��<�(��� 
�M� ��    $Q	\�� �"�K�G���x�� ���?!@�: ��? �u�>      e����? e8��?�� ��� �s��5�%�I�&�� e;���= 

.  <�* �"	M�%���/ �Y�(���:�����, �   �)     ���[<�A�?��. �"	M�%���/ �Y�?�f�/ �]�6!�	:��
  �f�A�* �2!%� ��&�9��� �̀ ����G����     �*�� �)� �]�L�� �G��5�*�� �)� �f�/   �;��(<���� �+�,
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  �)� �"���* �+�,�*��        ���(����A��� �w�G �)� �@�(�,���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)�
         �u<�L�� ��:��*��. �O%�J����. H�_��K��. �����\��. �����=��. �8�9%�:��. 9��&��.

      !%�i�G������ �2�%� ��&�9��� �'�? ���?�!@�U �� �Y� �� �Q%�V��%�:��G��.   �Y<� ���� �2
         ���&��. ���(����A��� �w�G �)� �@�(�,���� �+�,�*�� ��A%�J�? ��A�?��� �u�K�T�?��.
           �+<�,�*�� �@<�g�*�� �s��<�?�� �"	M�%���/ �u����k��� �����(��� �+�,�*�� �8�9%�:��.

          <�\ �Q<�3������ $7�� 	Q�3������ �+�K�q�� 9+�,��� �;��L �Q	:�� �Q%�J�#$J��� �7�
      �Q%�V������G �j�J�\��. �"	M�%���/ �Y�(���:���� �1:��K�q)  ���������  �w�<	�	:

    �!��& �X��5�*�� �8�_x ��5�* �j%�(�L (      �B<�\ �F�@�%<�� �2�?���,�*�� �+�,�*
e|��%�#�C�3  

 

      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

  �u���: ��������� !"�#$����        �Y<�5�* �2� �W	� ��>!��,�? ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	�  
         �B<�\ �F�@�%�� �2�?���,�*�� �+�,�* b. ���G��� �2�?���,�*�� �+�,�* �2� �W	� 

e|��%�#�C�3  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ sîn. Vel kurânil hakîm. İnneke 
leminel murselîn. Alâ sırâtim mustekîm. Tenzîlel azîzir rahîm. 
Litünzira kavmen mâ ünzira âbâühüm fehüm ğâfilûn. Lekad 
hakkal kavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn. İnnâ cealnâ fî 
a'nâkıhim ağlâlen fehiye ilel ezkânifehüm mukmehûn. Ve 
cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden 
feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn. Ve sevâün aleyhim e 
enzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn. İnnemâ tünziru 
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menittebeaz zikra ve haşiyer rahmâne bil ğaybi febeşşirhü bi 
mağfiratinve ecrin kerîm. İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü 
mâ kaddemû ve âsârahüm ve külle şeyin ahsaynâhü fî imâmin 
mübîn. Ve aksemtü aleyküm bi havlillâhi ve kuvvetihi azemtü 
aleyküm yâ ma'şeral ervâhır rûhâniyyeti bi ızzi ızzillâhi ve bi 
nûri vechillâhi ve bi hakki esmâillâhi ve bi hakki bismillâhir 
rahmânirrahîmi Elhamdü lillâhi rabbil âlemîne yâ hayyü yâ 
kayyûmü yâ şâfî yâ kâfî yâ hâdî yâ latîfü yâ bâkî ecib yâ 
rukyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve 
ente yâ müğzhibü sâmian mutîan bi hakki Elhamdü lillâhi rab- 
bil âlemîne ve bi hakki yâ hayyi yâ kayyûmi ve bi hakkil melikil 
ğâlibü aleyküm emruhu ebced ve bi hakki littahtîl Ve kul câel 
hakku ve zehekal bâtılü innel bâtile kâne zehûkâ. Ve aksemtü 
aleyküm yâ ketı'rasbâîl ''sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve 
benâti Havvâ'' bi hakki ve bi hürmeti seyyidike kahtafheyûşin. 
 

      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

      Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî 
fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi 
hakki ve bi hürmeti seyyidike kahtafheyîşin. 
 

  �w���i���         1W�p�? �"�#�� �E��� �w��,����2�.��    �7�	������(��� ��K �;��L���� 
           �<! �� ��	��<�E�� e�����p�* �� �q!f�A�� ��(�K��*$T�M�� �'�%�5��� �"�#�%���� ��5�����G�� ����
           �'�(�&!��� �
�f� �� ��?�� ��5	��p�? m��[�* $��� �"�>� �� ��? ��	���: �7�	������? �"	M�%����

  �7�� e;���= �'�?       ��59*�G ��	���: �7��*DT�M�6 $��� �"�>� ��       �"	M�%<���� �<! �� �"<���A�.
          %�&!�<�� �'�(�&!�<��� ����<�(��� 	Z�W����� $��� ��5�%���/ ��?�� �7�	������(���" 

        �s�!��L�<�. �G�!��L��. 	Q%���L��. �~�	J�/��. �~���G��. �"%�&�G��. �'�(�&�G��.
 �L�� 	Q�/��L��.< �. �u   !@�U �� �Y� �� �Q%�V������L�� �? ���?< ��&�9��� �'�2�%�  

� ���� �2!%�i�G�������"%�&!��� �'�(�&!��� �+�,�*�� ��A%�J�? ��A�?��� �4!��?��. �Y  
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�+�,�*��  �~�	J�A��� �~��!���       �s��<�?�� �"	M�%���/ �u����k��� �����(��� �+�,�*��  
  �#�J�#�? �+�,�*�� �̀ �q���K  �Q%�J        eQ<�(�/ �'<�? ��	��(�/ ��? ����� ��5�?�@�:��

         �Q<%�V��g�A�E�k�#�*��. �"	M�%<���/ �Y�(��<�:���� ��G�	p�5�? �;����K �s��5���A�g��
)       �X��5�*�� �8�_x ��5�* �j%�(�L �w�	�	: ����������!��& (  �+�,�*�*�� �2�?���,

��5��%�g�6 �7�� e|��%�J�i 	Z�@�. �F�@�%�� !����*�����S�,�6�� �2�/�$J���� �j�(  
 

      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

        �2� �W	� ��>!��,�? ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ��������� !"�#$���� 
       �2�?���,�*�� �+�<,�* b. ���G��� �2�?���,�*�� �+�,�* �2� �W	� �Y�5�* 

�. �F�@�%��e|��%�J�i 	Z�@  
 

Vadrib lehüm meselen ashâbel karyeti iz câehel murselûn. İz 
erselnâ ileyhimüsneyni fekezzebûhümâ feazzeznâ bi sâlisin fe 
kâlû innâ ileyküm murselûn. Kâlû mâ entüm illâ beşerun 
mislünâ ve mâ enzeler rahmânü min şeyin in entüm illâ 
tekzibûn. Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ ileyküm lemurselûn. Ve 
mâ aleynâ illel belâğul mübîn. Errahmânirrahîm. Yâ Rahmânü 
Yâ rahîmü Yâ Raûfu Yâ Atûfu Yâ Cebbâru Yâ Cevvâhü Yâ 
Câılü ecib Yâ Cebrâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti 
vel ardiyyeti ve ente yâ mürreh sâmian mutîan bi hakkir 
rahmânirrahîmi ve bi hakkir Raûfil Atûfi ve bi hakki melikil 
ğâlibü aleyküm emruhu hevzah ve bi hakki Mehtahtîl ve 
kadimnâ ilâ mâ amilû min amelin fecealnâhü hebâen 
mensûrâ. Ve aksemtü aleyküm Yâ behğakacâîl ''sehhirlî 
kulûbi cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ'' bi hakki ve bi 
hürmeti seyyidike yedğudatayûşin. En tücîbenâ bis semı 
vettâate ve tahdarû. 
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      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

      Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî 
fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi 
hakki ve bi hürmeti seyyidike yedğudatayûşin. 
 

                  �"	M!5�(�L��<�5�� ��<�#�>�5�6 �"<�� �'��<�� �"	M�* �� ��!%�J�6 �! �� ��	���:
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        e����? e
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 �+�,�*�� ��A%�J�?  �'.�@���?���. ������?  �*�� <  �+�, �u<D��E�(���   �w�<	�	E��� 
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�#�:�%�J�Q%�J          �<�*�G �@�/�� �7��\�� �;�$\�_ �]���A�L ��*�G �@�/�� �;��L ������� 

      �Q%�V��%�(�� �¥���\ �"	M�%���/ �Y�(���:���� �¦E�&)   �j<%�(�L �w�	�	: ��������� 
 �X��5�*�� �8�_x ��5�*�!��& (�*�� �+�,�* �F�@�%�� �2�?���,�Z��\ e|��%���[�U  
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      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

        �2� �W	� ��>!��,�? ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ��������� !"�#$����   �Y<�5�*
      �2�?���,�*�� �+�,�* b. ���G��� �2�?���,�*�� �+�,�* �2� �W	�    �Z�<�\ �F�@�%��

e|��%���[�U  
 

      Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû lener 
cümenneküm veleyemes senneküm minnâ azâbün elîm. Kâlû 
tâiruküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifûn. 
Ve câe min aksal medîneti racülün yesâ kâle yâ kavmittebiul 
mürselîn. İttebiû men lâ yeselüküm ecran ve hüm mühtedûn. 
Ve mâ liye lâ a'büdillezî fetaranî ve ileyhi türceûn. Eettehızü 
min dûnihi âliheten in yüridnir rahmânü bi durrin lâ tuğni annî 
şefâatühüm şeyen ve lâ yünkızûn. İnnî izen lefî dalâlin mübîn. 
Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ 
Semsemâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti 
ve ente yâ Ahmer sâmian mutîan bi hakki mâliki yevmiddîn ve 
bi hakkil mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakki melikil ğâlibü 
aleyküm emruhu taykel ve bi hakki kahtaytîl fe izâ câe va'dü 
rabbî cealehü dekkâe ve kâne va'dü rabbî hakkâ. Ve aksemtü 
aleyküm kebuğfemeyâîl ''sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve 
benâti Havvâ'' bi hakki ve bi hürmeti seyyidike kağhaşhayûşin 
 

      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

      Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabetî 
fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi 
hakki ve bi hürmeti seyyidike kağhaşhayûşin. 
 

� ��      <      ��� �Q�U�_� �Q%�: �7��A�(����� �"	M�*���* �Y���?x �< �
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�*��e|��%�g�?�� �j�g�� �F�@�%�� �2�?���,.  

 

      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

         ��>!��,�? ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ��������� !"�#$����   �Y<�5�* �2<� �W	� 
          �j�g<�� �F�@�%�� �2�?���,�*�� �+�,�* b. ���G��� �2�?���,�*�� �+�,�* �2� �W	�

e|��%�g�?��.  
  

      İnnî âmentü bi rabbiküm fesmeûn. Kîled hulil cennete kâle 
yâ leyte kavmî ya'lemûn. Bimâ ğaferalî rabbî ve cealenî minel 
mükremîn. Ve mâ enzelnâ alâ kavmihi min ba'dihi min cündin 
mines semâi ve mâ künnâ münzilîn. İn kânet illâ sayhaten 
vâhideten fe izâ hüm hâmidûn. Yâ hasraten alel ıbâdi mâ 
ye'tîhim min rasûlin illâ kânû bihi yestehziûn. Elem yeravkem 
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ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim yâ yerciûn. 
Ve in küllün lemmâ cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve âyetün 
lehümül erdul meytetü ahyeynâhâ ve ahracnâ minhâ habben 
fe minhü ye'külûn. Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nehîlin ve 
a'nâbin ve feccernâ fîhâ minel uyûn. Liye'külû min semerihi 
ve mâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn. Sübhânellezî hakakal 
ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve 
mimmâ ya'lemûn. Ve âyatün lehümül leylü neslehu minhün 
nehâra fe izâ hüm muzlimûn. Veşşemsü tercî limüstekarrin 
lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm. Vel kamara kaddernâhü 
menâzile hattâ âdekel  urcûnil kadîm. Leşşemsü yenbeğî lehâ 
en tüdrikel kamara ve lel leylü sâbikun nehâri ve küllün fî 
felekin yesbehûn. Ve âyetün lehüm innâ zürriyyetehüm fil 
fülkil meşhûn. Ve halaknâ lehüm min mislihi mâ yerkebûn. Ve 
in neşe' nuğrikhüm felâ sarîha lehüm ve lâ hüm yünkazûn. İllâ 
rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn. Ve izâ kîle lehümüttekû mâ 
beyne eydiküm ve mâ halfeküm lealleküm türhamûn. Ve mâ 
te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu''ridîn. 
Ve izâ kîle lehüm enfikû mimmâ razekakümüllâhü kâlellezîne 
keferû lillezîne âmenû enutımü men lev yeşâüllâhü etamehü 
in entüm illâ fî dalâlin mübîn. İyyâ kena'büdü ve iyyâ 
kenesteîn. Yâ serîu yâ karîbü yâ mücîbü ecib yâ Mîkâîl ente ve 
huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ burkân 
sâmian mutîan bi hakki İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. ve 
bi hakkis serîıl karîbil ma'bûdil müsteâni ve bi hakkil melikil 
ğâlibü aleyküm emruhu mensa' ve bi hakki fehtaytîl kâle mûsâ 
mâ ci'tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ 
yüslihu amelel müfsidîn. Ve aksemtü aleyküm yâ sudağyerâîl 
''sehhirlî kulûb cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ'' bi hakki 
ve bi hürmeti seyyidike secuzemceyûşin. 
 

      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

      Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî 
fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi 
hakki ve bi hürmeti seyyidike secuzemceyûşin. 
 

      ��� ��T�K ��>�? �7�	��	E�.��       ��? ���:�_�� �"�>�5	\ �7�� �@�/�� �7���	a�5�. 
�6 14�@�&��� 12�,�%�$����K�� �"�K	T�U�c<�7��A%�J�>���. �W�� �7��(�I���. �"  
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�!��& (�?���,�*�� �+�,�* e|��.����G �Z	�� �F�@�%�� �2  
 

      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

!"�#$����        �2� �W	� ��>!��,�? ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ���������   �Y�5�* 
      �2�?���,�*�� �+�,�* b. ���G��� �2�?���,�*�� �+�,�* �2� �W	� �F�@�%�� � �Z	� 

e|��.����G  
 

      Ve yekûlûne metâ Hâzal va'dü in küntüm sâdikîn. Mâ 
yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te'huzühüm ve hüm 
yehıssımûn. Felâ yestetîûne tavsıyeten ve lâ ilâ ehlihim 
yerciûn. Ve nüfiha fis sûri fe izâ hüm minel ecdâsi ilâ rabbihim 
yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beasenâ min mer kadinâ hâzâ 
mâ ve ader rahmânü sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten 
vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn. Fel yevme lâ 
tuzlemü nefsün şeyen ve lâ tüczevne illâ mâ küntüm ta'lemûn. 
İnne ashâbel cennetil yevme fî şuğilin fâkihûn. Hüm ve 
ezvâcühüm fî zılâlin alel erâiki müttekiûn. Lehüm fîhâ 
fâkihetün ve lehüm mâ yeddeûn. Selâmün kavlen min rabbin 
rahîm. Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn. Elem a'hed 
ileyküm yâ benî âdeme en lâ ta'büdüş şeytâne innehü leküm 
adüvvün mübîn. İhdinas sırâtal müstekîm. Yâ kâdiru yâ 
muktedirü yâ latîfü yâ habîru yâ hâliku yâ hâdî ecib yâ 
sarfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti 
ve ente yâ şemhûreş sâmian mutîan bi hakki İhdinas sırâtal 
müstekîm. Ve bi hakkil kâdiril  muktediri ve bi hakkil melikil 
ğâlibü aleyküm emruhu feskar ve bi hakki nehhattîl ve innehü 
li kitâbün azîzün lâ ye'tîhil bâtılü min beyni yedeyhi ve lâ min 
halfihi tenzîlün min hakîmin hamîd.Ve aksemtü aleyküm yâ 
leu'tithâîl ''sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ'' 
bi hakki ve bi hürmeti seyyidike leuğrafâyûşin. 
 

      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

      Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî 
fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi 
hakki ve bi hürmeti seyyidike leuğrafâyûşin. 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 196 

           �E���� m"%�E�>���? }���� ��T�K �<� ��@���/� �7���� $Q�i�� �@  �"	M�5�?
         �<�>$�� �"!5<�#�L �s�T�K �7�	��E�A�6 �� �	M�6 �"������ ��l�p�\ ¦W���L   �"�><�5	\ 

       �8���%���� �7����C�M�6 �"�>�5	\ ��(�* �8���%��� ��K ������� �7��@�/��6   ����/ �"�>��� 
     	��L�G�� �@�#�[�6�� �"�#.�@�.�� ��5�(D��M�6�� �"�#�K������� ����/    ��� �<�\ ��(�* �"�#

         ������I<�� ��	E���>����� �"�#�5�%�/�� ����/ ��5���(�J�� -;��[�  ������ �7������M�.
     -;��[�  ������ �7��������. �! ����     �<�(�� �"�#�>� �<�M�? ����/ �"�K��5�����(�� 

        � ��� �]��DM�5�  �s���(�A�  �'�?�� �7��A�L���. ���� ��%�S�? ���/��J�>����+������ 
   m�<�\�� $��� ��pK �7�� �]�� ��k���5�. ��?�� ���A�[�� �s��5�($��/��?�� �7�	��E�A�. �W���� 

 m����? }7x��	:�� �<  �A� �� �'.�T$�� �����<  �Y�("�#�%���/  �"%���/��. �"%�M�&��. 
       H�_��K��. �O%�J����. 9����/��. �G�� ��. �w��%�k��� �8$W�/��.�u�L�� �. �Q%�V��%�5�/� 
     �Y� ���� �2!%�i�G������ �2�%� ��&�9��� �'�? ���?�!@�U�� �Y� �� �N�%�*����.   ��A�?��� 

 �*�� ��A%�J�?<�+�,    "�#�%���/ �Y�(�A� �� �'.�T$�� ������  �+�,�*��   �"%�M�,��� 
  �"%���A���     �s��<�?�� �"	M�%���/ �u����k��� �����(��� �+�,�*��  ���p�><�=  ��   �+<�,�*

�Q%�J�J�#�#�L        �]<�A�����. �B���!I�� 	Q�(�A����� �u�%$J�� �"���M��� �@�A�I�. �]�%���� 
�Y�(���:����     �Q%�V��J�I�� �j�g�\��. �"	M�%���/ )    �j<%�(�L �w�	�	: ���������

��¡�* �!��& �X��5�*�� �8�_x (�?���,�*�� �+�,�* �F�@�%�� �2�#�M�= e|��%  



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 197 

      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

            �Y<�5�* �2<� �W	� ��>!��,�? ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ��������� !"�#$����
e|��%�#�M�= �F�@�%�� �2�?���,�*�� �+�,�* b. ���G��� �2�?���,�*�� �+�,�* �2� �W	� 
 

      Ve eni'büdûnî hâzâ sırâtün müstekîm. Ve lekad edalle 
minküm cibillen kesîrâ. Efelem tekûnû ta'kılûn. Hâzihi 
cehennemülletî küntüm tûadûn. Islevhel bimâ küntüm 
tekfirûn. Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ 
eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn. Ve lev 
neşâü letemesnâ alâ a'yünihim festebekus sırâta fe ennâ 
yübsırûn. Ve lev neşâü lemesahnâ hüm alâ mekânetihim 
femestetâû mudiyyen ve lâ yerciûn. Ve men nüammirhü 
nünekkishü fil halkı efelâ ya'kılûn. Ve mâ allemnâhüş şı'ra ve 
mâ yenbeğî lehü in hüve illâ zikrun ve kurânün mübîn. 
Sırâtallezîne enamte aleyhim. yâ hakîmü Ya alîmü yâ allâmel 
ğuyûbi yâ nûru yâ aliyyü yâ latîfü yâ hâdî ecib yâ anyâîl ente 
ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ 
ebyad sâmian mutîan bi hakki sırâtallezîne enamte aleyhim. 
Ve bi hakkil hakîmil alîmi ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm 
emruhu şetsah ve bi hakki cehhattîl ileyhi yasadül kelimüt 
tayyıbü vel amelüs sâlihu yerfeuh.Ve aksemtü aleyküm yâ 
kecu'sestâîl''sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve benâti hava' 
bi hakki ve bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin. 
 

      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

      Allâhümme  sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabetî 
fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi 
hakki ve bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin. 
 

           �"<������ �'.������M��� ����/ 	
���E��� !+�,�.�� ��%�& �7��\ �'�? �G�T�5�%��     
          �7�	M����? ��#�� �"�#�� ��?��A� �� ��5.�@�.�� �Y���(�/ �!(�? �"�#�� ��5�E���U�! �� ������.
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      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

           �Y<�5�* �2� �W	� ��>!��,�? ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ��������� !"�#$����
         ���f<�. �F�@�%�� �2�?���,�*�� �+�,�* b. ���G��� �2�?���,�*�� �+�,�* �2� �W	� 

 e|��.�@�5��  
 

      Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn. 
Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna 
enâmen fehüm lehâ mâlikûn. Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ 
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rakûbühüm ve minhâ ye'külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve 
meşâribü efelâ yeşkürûn. Vettehazû min dûnillâhi âliheten 
leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm 
cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na'lemü mâ 
yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe 
izâ hüve hasîmün mübîn. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. 
Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü'minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ 
kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti 
vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn  sâmian mutîan bi hakki 
ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil 
kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu 
zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve 
batale mâ kânû ya'melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ 
hakhâîl ''sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ'' 
bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza'sendeyûşin. 
 

      Eğer bir kimseye muhabbet için okursan şöyle dersin: 
 

      Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî 
fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi 
hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza'sendeyûşin. 
 

   �E���U ����� �� 1W�p�?��5�� �w���i��           �8�<�a�A��� ��%�,�. �'<�? �
��: �] 
          e+���U DQ	M�* ���K�� e4!��? �
!��� ��K�c�[� �� H�T$�� ��#%�%�,�. �Q	: m"%�?�G ���K�� 

        ��G�� ���S�U���� ���g![�� �'�? �"	M�� �Q�A�L H�T$��� m"%���/    �]<�5�? �"�>� �� �������
    ���(!��� �+���U H�T$�� �b�%������ �7��@�:��6     �7�� ����/ mG�_��E�* �̂ �G������ �X�

          1c�%�= �_��G�� ����� �s���?�� ��(! �� �"%���A��� ��$W����� ���K�� ����* �"�#���p�? �+	����. 
           DQ<	\ �X�	M���? �s�@�%�* H�T$�� �7��,������ 	7�	M�%�� �'	\ �]�� �
�	E�. �7��

�=e;��<  �7��A�L���6 �]�%������.  ��� �7��,����  �/ �bDC�5�(<    e7��.�@<�? DQ	\ �'
          �'<�/ ��<D����(��� �7��,���� e7��f�,�? DQ	\ �'�/ �{���C�(��� �7��,����
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       ����M��� �'�%�* �]�5�V��f�U �"���/ �Q�A�L �'�? �7��,���� e7��g���?<  e7�95���� �
���<  �?�� ��(! �� �"%���A<    �7�� 1c�%�= �_��G�� ����� �s��   	\ �]�� �
�-<E�.  	7�	M�%�� �'

   �X�	M���? �s�@�%�* H�T$�� �7��,������  �= DQ	\ �]�%������ e;��   �$���� �7��A�L���6
            �s�_�������� �]<��x �<���/�� e@<!(�,�? ��5�%��� �� �� �@�%�� ����/ �����A�6 -)�

    ���A�(�L�� �]���,��� �]�L����q����   �����(��� -)� $��� �]������ �,���    ����<�(��� 9+
          �'�%�*�� ��5�5�%�* �B�>��� ��5!*�G ���?���� �@�/����� ���_�� �)� 	
 ����G e@!(�,�? 

���,�6��C��� ���%�U �Y� ���� �+�,����* ��5�?���:. 
 

Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halkahü kâle men yuhyil 
ızâme ve hiye ramîm. Kul yuhyîhellezî enşeehâ evvele meretin 
ve hüve bi külli halkın alîm. Ellezî ceale leküm mineş şeceril 
ahdarinâran fe izâ entüm minhü tûkıdûn. Eveleysellezî 
hakakas semâvâti vel arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehüm 
Belâ ve hüvel hallâkul alîm. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen 
en yekûlelehü kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü 
külli şeyin ve ileyhi türceûn. Sübhânel müneffisi an külli 
medyûn. Sübhânel müferrici an külli mahzûn. Sübhânel 
muhallisı an külli mescûn. Sübhâne men ceale ılmi hazâinühü 
beynel kâfi ven nûn. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en 
yekûlelehü kün fe yekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü 
külli şeyin ve ileyhi türceûn. Ve sallallâhü teâlâ alâ seyyidinâ 
ve nebiyyinâ muhammedin ve alâ âlihi ve evlâdihi ve ezvâcihi 
ve sahbihi ecmeîn. Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübin. 
Muhammedin rasûlullâhi sâdikul va'dül emîn. Rabbenafteh 
beynenâ ve beyne kavminâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. 
 

      Daha sonra bu duayı yirmi (20) defa oku: 
 

��"-�M�%���/ �)� �8�W�� �u�%�k��� �
��L�G��. �"	M�%���/ �)� �8�W���̀ ����G����.   
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    �w��J�:���� �u�J	:��. �7��?!f�� �u�J	:��. �2��!@�E�(���    �_�<�6������. 	7��?��?����.
    �_���������. �;����E� ��. �;����g� ��. �;����:�G��. �;���@�*��.    �;���@�*��. �_��6������. 	7��?��?����.

   ���������. �;����E� ��. �;����g� ��. �;����:�G��.    e4!�	E�* �� �	p%�v���� �� ���%�L���� �;��5�?	���. �_
  �G��� e4���a�5�* �� ���	a� ���      H�_���<�? ��	��I<�&�� e2<�(�&���* �� ��(�& 
�� ��?�	:�� H�_��I�E�?�� ����/ �z%�V����,���  ���(�&�!��� �"�&�G����. ���>�(�&���*  

 

Selâmullâhi aleyküm yâ ricâlil ğaybi selâmullâhi aleyküm yâ 
ervâhal mukaddeseti yâ kutbez zemâni yâ kutbel aktâbi yâ 
imâmânü yâ evtâdü yâ rukabâi yâ nücebâi yâ nükebâi yâ 
efrâdü yâ ümenâi ve ecîbûnî ve eğîsûnî bi kuvvetin ven zurûnî 
bi nazratin ver hamûnî bi rahmetin ve hassılû murâdî ve 
maksûdî ve kûmûnî alel havâîci bi rahmetike yâ erhamer 
râhimîn. 
 

      En sonunda bin (1000) defa şu iki ismi okursun: 
 

�u.���:��.        �j%�(����.  
 

                                   Yâ karîbü            Yâ semîu 
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VÂKIA' SÛRE SİNİN HAVASSI CELİLESİ 

      Bilki! Vâkıa' sûresinin yüce bir sırrı ve acaib özellikleri vardır. 
Bilhassa zenginliği celbetmek ve fakirliği defetmekle ilgili çok 
büyük bir fazileti vardır. 
      İmam ibni Abdil Berfi r.a. hazretleri Ettemhid isimli kitabında 
Peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. in merfu bir hadisi 
şerifini zikretmiştir. Hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuştur: 
 

 �"�� e8���. $Q	\ �2�A�:������ �4�G��� �����: �'�?��@�*�� }2�:��� �]���I�6 
 

Men karaa sûretel vâkıati külle yevmin lem tüsıbhü fâkatün ebedâ 
(Kim! Vâkıa' sûre sini her gün okursa, kendisine ebediyen fakirlik 
dokunmaz). 
 

      Osman bin Affan r.a. hazretleri Abdullah ibni Mesud r.a. hazret 
lerine bir miktar mal vermek istedi. Abdullah ibni Mesut r.a. bunu 
almayı pek hoş karşılamadı ve kabül etmek istemedi. Osman bin 
Affan r.a. hazretleri: sen alda kızlarına nafaka olarak kabul et dedi. 
İbni Mesut r.a: Sen onların fakirlik içinde kalmalarındanmı endişe 
ediyorsun? Halbuki ben onlara Vâkıa' sûre-i şerifesini okumalarını 
emrettim! diye cevap verdi ve şunu ilave etti. Rasulullah s.a.v. 
efendimizden duydum. Buyurdularki: ''Kim Vâkıa' sûresini her gün 
okursa kendisine ebediyen fakirlik dokunmaz''.  
      Bu mübarek sûrenin büyük bir sırrı ve acaib özellikleri vardır. 
Sen bunu layık olan kimselere öğret. Çünkü bu sûrede Allah c.c. ın 
en büyük isimleri yer almaktadır. 
 

      1. Her gün sabah namazından sonra bir defa Vâkıa' sûresini 
okuyup, ardındanda bin (1000) defa Yâ Kerîm Yâ Vedûd isimlerini 
okursa, üzerinden bir sene geçmeden Allah Teala hazretleri 
okuyanı bütün insanlardan daha zengin eder. 
 

      2. Bir tek mecliste 41 defa Vâkıa' sûresini okuyan ve Allah 
Teala hazretlerinden hacetini isteyen kimsenin en kısa zamanda 
haceti yerine getirilir. Özellikle rızık konusunda 41 defa okumanın 
büyük tesiri vardır. 
 

      3. İkindi namazından sonra Vâkıa' sûresini 14 defa okumak 
mücerrebdir. Defalarca denenmiş ve müsbet sonuçlar alınmıştır. 
      Vâkıa' sûresini devamlı okuyan kimse, Allah Teala nın izniyle 
rızıklanır ve muradına erişir. 
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      4. Her gün 40 defa olmak üzere kim Vâkıa' sûresini kırk gün 
üst üsteara vermeden okursa, Allah Teala hazretleri okuyana 
geniş bir rızık verir, hiçbir meşakkat ve sıkntı hissetmeden okuyan 
buna kavuşturulur.  
 

      5. Birbirini sevmeyen ve nefret eden karı kocayı, baba ile oğlu, 
iki kardeşi veya iki kişi arasındaki nefreti muhabbete döndürmek 
istersen: Yenilecek tatlı bir şey üzerine güzel kokolu bir buhur 
tüttürerek üç (3) defa Vâkıa' sûresini bir (1) defada şu azimeti: 
 

      �2�C��	����* �4�G�9��� �s�T�K �8�!@�U��. ��	�$\���6    �2� �W	��� �7�W	� �'�%�* �2!��,�(�����
         �7��A�(<���. �u<�L�� ew��#�� ew��#�� ew�	J�#�K ew�	J�#�K �+�,�*

��#�*�	�e;        �2!��,�(����* �2�C.��![�� �4�G�9��� �s�T�K �8�!@�U��. ��	�$\���6 e
��(�L�� 
      �� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �'�%�* �_��_������� �2�(�V�!@��     �+<�,�* �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	�

�"	M�.�@�� ��#�>�/��3�� �"	M�%���/ �2�C.��![�� �4�G�9��� �s�T�K  
 

Tevekkelû yâ huddâme hâzihis sûreti bil ülfeti vel mehhabeti 
beyne fülân ve fülânete bi hakki hehtûbin hehtûbin lehûbin 
lehûbin ecib yâ samûn zûbihâin ve cemâlin Tevekkelû yâ 
huddâme Tevekkelû yâ huddâme hâzihis sûreti şerifeti bil 
mehabbetit dâimeti vel vidâdi beyne fülân ibni fülânete ve 
fülânete binti fülânete bi hakki tevekkelû yâ huddâme hâzihis 
sûretiş şerifeti aleyküm ve tâatihâ ledeyküm. 
 

Okuduktan sonra o iki kişiye bu okunan tatlı yiyecek yedirilirse, 
Allah c.c. ın izniyle aralarındaki nefret muhabbete dönüşür. Ölene 
kadarda birbirlerinden ayrılmazlar. 
 

      6. Kolay rızık için: Hergün sabah ve yatsı namazından üçer 
defa Vâkıa' sûresini, birer defada aşağıdaki duayı okumaya devam 
eden kimseyi Allah Teala hazretleri zengin eder. Beklemediği ve 
ümit etmediği yerden rızkını Allah c.c. kolayca gönderir. 
      Okunacak dua budur: 
 

�U eO�J	� H�Te*��#�(�#�? ew��#�(�#�(�* �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*���C  
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       ew��#��<�#�� ew��#���#���* �;��#��������G�95�� H�� ej�I�A� ej�I�A�I�*
        !"�#$���� �7��J��9����� �4�G�@	E����� �;��.�����M����� �2�(�a�A����� ���?�![�� �f�A��� H��
           �'<�? �Y��<�= �'�? �]�>�%�J�/�� ��>$�� �2�/�}����(��� ���(����* ��	��c���� �� ��

��         �'<�? �Y�����&�� �'�? ��#�* �Y�I!I�&�� ���V��%�C��� �]�>�(�#������ ���V��%����
    ��5%�>�A�6 �7�� ���*����&��        �]�* �j�J�E�6�� H���E�� �]�* ��5�k�6 �F�@�5�/ �'�? �1:�q�G

         �w�!K����� 	7�!5�(��� 	7�!5�,��� �Y� �� ��! �� H�G�@� �'�? �7��J�%![�� ��+V�W�/
�        �d���M��� 9��5�k�(��� 9��5�k��� �����M��� �_�!��g��� �J�������� �̀ �!>�C��� ��!q!��

         �G�<	C�k��� 9w!��� �G�	M![�� �j�������� �"%�&!��� 9������ �O%�J$��� 9��J�A�(���
       �,�* ��	��c���� �� �� !"�#$���� �8���M����� �_��g����� �"�A!5���� �Q�S�C�����  ��<DE

    �� !@�(�6 �7�� ��������G�� ���%���  9+�&��       ��<�?���\�� �F�_�<�L �'<�?
         �@<�/����� ���_�<���. ��<� ��5�>�?���� ���C�J	��� ��� ����&���� �����S����
             �'<�? �Y<�5	\ �<� �� ��� ��,���� �Y� �� $��� �]������ 9@�& �W�* ��%�J�A�?��.

  ���(���$a��!"�#$����    �%�3 1��W�& �1:�q�G ��������.    �+�,�* ��6���/�_ �u�L���� ��� 
   �2�A�:������ �4����        �� �@�%<�� �+<�,�*�� �"�a�/���� �"%�a�A��� ���(���� �+�,�*��

         �'.���K�$J�� �����%$J�� �]�*��,����� �]��x�� �"$����� �]�%���/ -)� �$�� e@�(�,�?
   ez�E�� �+�,�*��        ���:�q�!�<�� �l���U t��J�A�? m��*��L mG�_��: m̀ �!>�� eY�(���?
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         �������<�. !"�#$���� �"�V����g����* 	T�U����.�� mw�!��6 �l�E�C��� �b�V������ ��5�k�?
           �8���<�\������ �
�W�g��� �����. �]�* ��� �Q�g�/�� �F�@�5�/ �'�? 1��W�& �1:�q�G

 �C�\��. �����\��.      ���(�&�!��� �"�&�G����. ���>�(�&���* ��5�(�&�G�� 	Q% �$����
         �s�G��I� ���� �]�/����6���� �]�*��,����� �]��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ -)�
         ��<�*�G �7��,���� �"D����� ���A�(�L�� �]�>�%�* �Q�K���� �]�6�!.�G	��� �]�L����q����

 �X!f�A��� �w�G        �)� �@�(�,����� ���������(��� ����/ m8�W���� �7�	C�I�. �!(�/ 
���(����A��� �w�G 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi mehmehûbin mehmehûbin zî 
lutfin hafiyyin bi sa'saın sa'saın zin nûri vel behâi bi 
sehsehûbin sehsehûbin zil ızziş şâmihi vel azameti vel 
kibriyâi vel kudreti ves sultâni allâhümme innî eselüke 
bismikel merfûatilletî a'taytehü men şi'te min evliyâike ve 
elhemtehü asfiyâike ve hassate bihâ min ahbebte min 
ahbâbike en tu'tînî rizkan min ındike tuğnî bihi fakrî ve takta 
bihi alâikış şeytâni min Sadrî inneke entel hannânül mennânül 
vehhâbür rezzâkul fettâhul bâsitul cevvâdül kâfî elğaniyyul 
mu'niyyul kerîmül mu'tıyyül latîfül berrür rahîmüş vâsiüş 
şekûrür rabbül ğafûru vel fadli ven neami vel cûdü vel keremi 
allâhümme innî eselüke bi hakkike ve hakku nebiyyike ve 
rasûlike en tümeddenî min cûdike ve keremike ve fadlike ve 
ihsânike ve lutfike ve imtinânike yâ sâdikul va'di yâ 
mu'tıyyenbilâ haddü lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü 
minez zâlimîn. Allâhümme yessirlî rizkan halâlen tayyiben ve 
ecib da'vetî bi hakki sûretil vâkıati ve bi hakki ismikel azîmül 
a'zamü ve bi hakkim seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi 
ve selleme ve âlihi ve ashâbihit tayyibînet tâhirîne ve bi hakki 
fekacin mahmet fettâhun kâdirun câbirun mu'tiyyun hayrur 
râzikîne muğnîl bâisül fekîru tevvâbün lâ yüâhızü bil cerâimi 
allâhümme yessirlî rizkan halâlen min ındike ve acillî bihi yâ 
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zelcelâli vel ikrâmi yâ kâfî yâ kefîlü erhamnî bi rahmetike yâ 
erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve 
alâ âlihi ve ashâbihi ve itbâıhi ve ensârihi ve ezvâcihi ve 
zürriyyâtihi ve ehli beytihi ecmeîne ve sellim. Sübhâne 
rabbike rabbil ızzeti ammâ yesufûn. Ve selâmün alel murselîn. 
Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. 
 

      7. Dokuz adet beyaz biberin her biri üzerine bir (1) defa Vâkıa' 
sûresini okuduktan sonra biberleri bir şişeye koy ve üzerine biraz 
zeytinyağı ilave et. Bu şişeyi yedi gün sıcak bir küle göm ve her 
gece Vâkıa' sûresini yedi (7) defa oku. Yedi gün içinde arzu ettiğin 
kimse derin bir muhabbetle bağlanır ve sana celb olur. Şişeyi 
kapatmadan önce matlubun ve annesinin ismini bir kağıda 41 defa 
yazıp, şişenin içine koyarsın. 
 

      8. Matlubun vücutuna temas etmiş elbise parçasına, mümkün 
olmazsa beyaz renkli bir kumaş üzerine matlubun ve annesinin 
ismini 41 defa yaz. Matlubun saçından temin edebilirsen o saçıda 
kumaşın arasına koy. Bundan sonra 41 adet beyaz biber veya 
siyah nohut üzerine birer defa (Her biri üzerine 1 defa) Vâkıa' 
sûresini okuyup, kumaş ve saça nefes ettikten sonra hepsini 
birden bir şişe içerisine koyup, üzerini örtecek kadar susam veya 
zeytinyağı ilave edip, şişenin ağzını sıkıca kapadarak, yedi gün 
müddetle sıcak bir küle göm. Matlubun sana karşı şiddetli bir 
muhabbet ve sevgi ile bağlanarak celb olur. 
 

      9. Vâkıa' sûresinin riyazatı hakkında bazı evliyalar ve şeyh 
Ahmed Reşidi r.a. şöyle buyurmuşlardır: Bedenini temizledikten 
sonra temiz elbiseler giyip, temiz bir mekana çekil. Cuma günü 
başlamak şartıyla yedi gün riyazatlı olarak oruç tut. Bu yedi gün 
içerisinde her farz namazın arkasından 25 defa Vâkıa' sûresini 
oku. Yedinci gün olan Perşembe gününün sonunda sekizinci gece 
olan Cuma gecesi akşam namazını kılıp, 25 defa Vâkıa' sûresini 
okuduktan sonra, yatsı namazına kadar dünya kelamı konuşma! 
Yatsı namazından sonra 125 defa Vâkıa' sûresini okuyup, 1000 
defada salavati şerife getirdikten sonra; Allah Teala hazretlerine 
arz ve niyet et. Halvetten sonrada hergün sabah ve akşam birer 
defa Vâkıa' sûresini okumaya devam edersin. 
      Evliyadan olan Ebil Abbas el Hariti r.a. hazretleri bunu fakir bir 
topluluğa öğrettiğini, onlarda bu ameli yaptıklarında Allah Teala 
hazretlerinin o topluluğu zengin ettiğini anlatmıştır. 
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CİN SÛRE SİNİN HAVASSI CELİLESİ 

      Cin suresi hakkında Peygamber efendimiz hazreti Muhammed 
s.a.v. şöyle buyurmuştur: Cin suresini okuyan kimseye mevcut Cin 
ve şeytanlar kadar insan azad etmişcesine sevap verilir. 
 

     1. Zalim bir devlet büyüğünün veya bir zorbanın şerrini önlemek 
için, onlarla karşılaşmadan önce Cin suresi okunup, bundan sonra 
huzura çıkılırsa, beklediği genişlik, emniyet ve başarıyı Allah c.c. 
ın izniyle elde eder. 
 

      2. Gizlenmesini istediği herhangi bir şeyin üzerine Cin suresini 
okuyan kimsenin, bu gizlediği şeyi Allah'ın izniyle kimse bulamaz. 
 

      3. Aşağıdaki davet Cin suresinin daveti olup, bu davetin çok 
özelliği vardır. Arabi ayın ilk Çarşamba gününün ikindi ile akşam 
namazı arasında veya arabi ayın yirmiüçüncü günü veyahutta 
gecesi tenha bir yerde buhur yakarak bu daveti 17 defa okursun. 
      Eğer; Onyedi (17) Bakla veya Kırmızı Biber üzerine okursan 
biber veya bakla üzerine matlubun ismini yaz ve her okuduğun 
Baklayı tek tek ateşe atarak yak . 
    Bakla için bir usül daha olup oda şöyledir : Kırk (40) tane Bakla 

al. On (10) tanesine Ya Harun �n��0������ on (10) tanesine Ya Karun 

�n��0������ on (10) tanesine Ya Haman �n��2������ on (10) tanesinede Ya 

Şeytan �n��U���W��� yaz. Baklaların diğer yüzünede: 
 

�2� �W	� �'�*� �7�W	� ���������  
 

Sehhirlî fülân ibni fülâneh. 
yaz. Baklaları birer birer okuyarak ateşe at ve yak. Her ne üzerine 
okursan oku, Allah Teala nın izniyle olur. Matlubun olan kişi Allah 
Teala nın izniyle en kısa zamanda yanına gelir. 
    Onyedi (17) defa okunacak davet duası budur : 
 

 �'�?m��C�  �j�(�>��� �]! �� !����� ���&�	� �Q	: �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���
�! �� ��	���E�� �'�g����(��9��� ����� H�@�#�. ����g�/ �� x��	: ��5�A�@�=  �]�*�!5�?h��
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������ ��&������� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �u�& ����/ �Q�g�A���� ��&������� ��&�

 �"�>�5�5�� ��(�\ ��95�� �"�#! ���� �2�/�!���� �2�/��!���� �2�/�!���� �Q�g�A���� �Q�g�A����
 �Y�����? ��K�� �@�L���� �;��(!��� ��5���(�� �! ���� ��@�&��- )� ���A���. �'�� �7��

�E�  �!5	\ �! ���� ����#�=�� ��@.�@�= ������& �'�(�� �j�(!���� �@�/��E�?��#�5�?- @�A
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�8����\������ �* �"	M�%���/ �Y�?�f�/ �� �Q%�V��M%�?�� �Q%�V������L �w���* �)�
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 �+�V����3 �!5	\ ������ �7��_�!5�?�� �7��,���!I�� �!5�?�! ���� �2�/�!���� �2�/�!����

�f�g�A�  �'�� �7�� �!5�5�� �! ���� ��_�@�: �� �)� ��*���K �s�f�g�A�  �'���� �̂ �G���� �
������* �~����.�W�� �]�*���* �'�?���. �'�(�� �]�*�!5�?x H�@�#��� ��5�A�(���!(���! ���� 

�! ���� �1E�K�G ����  �"������ �'�(�� �7�	J����E��� �!5�?�� �7��(�����(��� �!5�?
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 �"�#�5�>�C�5�� �1:�@�v �;��? �"�K��5�%�E����� �2�E.��yJ�� ����/ ���?��E�>���� ��� �7����
 $7���� ��@A� ��*�T�/ �]�M	����. �]�*�G ���\�� �'�/ �̂ ���A�. �'�?�� �]%��

�&�� �)� �j�? ���/�@�6�W�� �)� �@�L����(��� �)� �@���/ �8��: �!(�� �]! ���� ��@
 �F���=	����� ��*�G ���/�_�� ��(! �� �Q	: ��@���� �]�%���/ �7�� �	M�. ���_��\ �s��/�@�.

�� �Q	: ��@�&�� �]�*����i �"	M�� �����?�� �� ��  �'�� �� �� �Q	: ��@�=�G���� 
�g�.1�@�&�� �)� �'�? �� �l�@<�L�� �'���� �1v�W�* $��� ��@�,�>���? �]� ��_ �'�?  
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 �]�C���U �'�?�� �]�.�@�. �'�%�* �'�? ��	����. �]! ���� e
����G �'�? ��S�6�G� �'�?$���

���G ���k���*�� �@�: �7�� �"���A�%�� ��@��G �"�#�.�@�� ��(�* ����&���� �"�#�*�G �X���
�;��(�����*�� ��_�@�/ e;���= $Q	\ ��I�&�� ��  �b� ���� �w�G �"%�a�A��� �)�

�4���/�_ �'�g��� �+�,�*�� �b� ���� �F�G��  �8�_x �+�,�*�� ������/ �X������g��� 
�+�,�*�� �'�g��� �;��(���� �+�,�*�� �b� ������ ]3 �+�,�*�� �A%#\ 

 �+�,�*�� �£��A�6 �)� ;��(���� �+�,�*�� +�A� �+�,�*�� b. �+�,�*��
�+�,�*�� �8�W!��� ���(#�%���/ �_����_ �'�*� �7��(�%���� �"�6��U �;��(������ �s�T�K 

�8��a�A��� �8�_x �]� ��J������ �s�@�%�� ����� �8�_x t����� �]! ���� ����. �
�W�g��� �
�8����\�������� �F�G��  �G�� ��. e@!(�,�? �+�,�*�� �8�_x �b�  ��C�J�I�(��� 

�"$����� �]�%���/- )� �$���G��*�qD +�,�*�� �8�_x �b� ��  +�,�*�� �8�_x �b� �� 
�4��G���6� �� �+�,�*�� �8�_x �b� �� �7x��	: �+�,�*�� �8�_x �b� �� �Q%�g�b� ��  �8�_x 

�+�,�*�� �8�_x �b� �� ����!5�� e@!(�,�? �+�,�*��  �O����.� �� �+�,�* �� �8�_x �b



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 212 
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 �
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!��,�? ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ��������� !"�#�$��� �8����\�������2 
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 �2�/�!���� �2�/�!���� �2�/�!����  
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhıye ileyye ennehüs temea 
neferun minel cinni fe kalu inna semi’na Kuranen aceba. 
Yehdi iler rüşdi fe amenna bih. Ve len nüşrike bi rabbina 
ehada. Ve ennehü teala ceddü rabbina mettehaze sahibeten 
vela velada. Ve ennehü kane yekulü sefihüna alallahi şeteta. 
Ve enna zanenna en len tekulel insü vel cinnü alallahi keziba. 
Ve ennehü kane ricalün minel insi yeuzüne bi ricalin minel 
cinni fezadühüm rehaka. Azemtü aleyküm billahillezi zül ızzeti 
ve haşaatil esvatü bi celalihi vestekarrates semavati vel ardı 
bi emrihi. Azemtü aleyküm billahillezi la ilahe illa hüvel hayyül 
kayyümül ehadüs samedül ferdül vitrül hannanü mennanü zül 
celali vel ikramü. Azemtü aleyküm billahi bi rabbi cebrail ve 
mikail ve israfil ve azrail ve bikevail ve meytatarun ve bi 
azimeti hazihi niyyeti fi meşarikil ardı ev meğaribiha evsehliha 
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ev cebeliha ev harabatiha ev ımaratiha ve bi hakki diniküm ve 
bi hakki mezhebiküm eduküm  ve meaşikıküm ve şeyhıküm ve 
sağiriküm ve kebiriküm ve bi hakki hatemi süleyman ibni 
davud aleyhimesselamü melikil cinni veş şeyatın. İnnehü min 
süleymane ve innehü Bismillahirrahmanir rahim. Ella ta’lü 
aleyye ve’tüni müslimin. Azemtü aleyküm ya eba leyse ve ya 
yahya ve ya cabir ibni mervan ve ya meymun ibni zenki en 
takdu haceti ve tenteşüru bi hıdmeti ü’tüni bi fülan ibni 
fülanete ala hubbi fülane binti fülanete elvahan elvahan 
elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essaate. Ve 
ennehüm zannü kema zanentüm en len yebasallahü ehada. Ve 
enna lemesnes semae feveced naha müliet harasan şedidan 
ve şühüba. Ve enna künna nakıdü minha mekaide lis semı 
femen yestemiıl ane yecid lehü şihaben rasada. Ve enna la 
nedri eşerrün üride bimen fil ardı em erade bihim rabbühüm 
reşeda. Azemtü aleyküm billahillezi zül ızzeti ve haşaatil 
asvatü bi celalihi vestekarrates semavati vel ardı bi emrihi 
Azemtü aleyküm billahillezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyümül 
ehadüs samedül vitrül hannanül mennanü zül celali vel 
ikramü Azemtü aleyküm billahi bi rabbi cebrail ve mikail ve 
israfil ve azrail ve bikevakil ve meytatarun. Ve bi azimeti 
hazihi niyyeti fi meşarikıl ardı ev meğaribiha ev sehliha ev 
cebeliha ev harabatiha ev ımaratiha ve bi hakki diniküm ve bi 
hakki mezhebiküm eduküm ve meaşikıküm ve şeyhıküm ve 
sağiriküm ve kebiriküm ve bi hakki süleyman ibni davut 
aleyhimesselamü melikil cinni veş şeyatın. İnnehü min 
süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü 
aleyye ve’tüni müslimin. Azemtü aleyküm ya eba leyse ve ya 
yahya ve ya cabir ibni mervan ve ya meymun ibni zenki en 
takdu haceti ve tenteşürü bi hıdmeti ü’tüni bi fülan ibni 
fülanete ala hubbi fülanete binti fülanete elvahan elvahan 
elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essate. Ve 
enna minnes salihuna ve minna düne zalik. Künna taraika 
kıdeda. Ve enna zanenna en len nu’cizallahi fil ardı ve len 
nu’cizehü hereba. Ve enna lemma semı’nel hüda amenna bih. 
Femen yü’min birabbihi fela yehafü bahsen ve la rehaka. Ve 
enna minnel müslimüne ve minnel kasıtune femen esleme 
feülaike taharrav raşada. Ve emmel kasıtune fekanü li 
cehenneme hataba. Ve el levistekamü alet tarikati le 
eskaynahüm maen ğadaka. Lineftinehüm fih. Ve men yu’rid 
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an zikri rabbihi yeslükhü azaben seada. Ve ennel mesacide 
lillahi fela tedu meallahi ehada. Ve ennehü lemma kame 
abdullahi yeduhü kadü yekününe aleyhi libeda. Kul innema 
edu rabbi vela üşrikü bihi ehada. Kul inni la emlikü leküm 
darran vela reşeda. Kul inni len yücirani minallahi ehadün ve 
len ecide min dünihi mültehada. İlla bela ğan minallahi ve 
risalatihi ve men ya’sıllahe ve rasülehü feinne lehü nara 
cehenneme halidine fiha ebeda. Hatta iza raev mayü adüne 
feseya’lemüne men adafü nasıran ve ekalle adeda. Kul in edri 
ekaribün ma tü adüne em yecalü lehi rabbi emeda. Alimül 
ğaybi fela yüzhirü ala ğaybihi ehada. İlla menir teda min 
rasülin fe innehü yeslükü min beyni yedeyhi ve min halfihi 
rasada. Liya’leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ahada 
bima ledeyhim ve ahsa külli şeyin adeda. Ve bi esmaillahil 
azimi rabbel İnsi da’vetel ceberuti ulivva. Ve bi hakki Ademe 
nurikel insi. Ve bi hakkil cinni vel ins. Ve bi hakki esma-il cin. 
Ve bi hakki kef he ye ayın sat. Ve bi hakki taha. Ve bi hakki 
Yasin. Ve bi hakki ha mim ayn sin kaf. Ve bi hakki esmaillahi 
teala. Ve bi hakki hatemi süleyman ibni davud aleyhimes- 
selam. Ve bi hakki hazihil esmail ızam. Ve innehü veliyyün 
ademe ila seyyidihi ve sultanihi ademe ya zel celali vel ikram. 
Ya nura nurike insi adem. Ve bi hakki Muhammed inil Mustafa 
sallallahü aleyhi ve selleme insi Adem. Ve bi hakki zebura insi 
Adem. Ve bi hakki tevrate insi Adem. Ve bi hakki incile insi 
Adem. Ve bi hakki Kurane insi Adem. Ve bi hakki Muhammed 
in nebiyyi insi Adem. Ve bi hakki yusufe insi Adem. Ve bi 
hakki cemiıl enbiya-i aleyhimüs selamü insi Adem. Ve bi hakki 
Cebrail ve  Mikail ve İsrafil ve  Azrail. Ya  Allah Ya Allah Ya 
Allah Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahim 
Ya Rahim Ya Ğaffar Ya Ğaffar Ya  ĞaffarYa Şekür Ya Halim Ya 
Sultan Ya Sübhan Ya Macid Ya Vahid Ya Kahir Ya Kadir Ya 
Hannan Ya Mennan Ya Deyyan Ya Ğufran Ellezi Enzele mines 
sema-i maen feahya bihil arda ba’de mevtiha. Ve iza cael insi 
hazihi sebatül esma-i bi kudretillahi ve kuvvetillahi Ya Zel 
Celali vel ikram. Allahümme sehhirli kalbe fülan ibni fülane ala 
hubbi fülane binti fülan elvahan elvahan elvahan elacele 
elacele elacele essaate essaate essaate. 
 

      4. Sarası tutan bir sara hastası için Cin suresinin şu dörtlü 
vefkini mavi renkli bir bez üzerine yazdıktan sonra bu yazılı hirzi 
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sara hastası üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle bir 
daha sarası tutmaz. 
      Yazılacak Cin suresinin dörtlü vefki budur: 
 

 
 

     4. Buda Cin suresinin ayrı bir özelliği olup, bir kimseyi celb ve 
teshir etmek istersen: Siyah saplı bıçağın bir yüzüne şu tılsımı: 
 

 
 

      Bıçağın diğer yüzünede şunları yaz : 
 

                    Z � � � ^ � | R q G � _ � ` { � X w �
 2<� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: H � <K � 7 8 
 F � ~   �<���/�

�2� �W	� �2!��,�? �2� �W	� �Y�5�* 
 

Elif Be Te Se Cim Ha Hı Dal Zel Ra Ze Sin Şın Sat Dat Tı Zı 
Ayın Ğayın Fe Kaf Kef Lam Mim Nun Vav He Lamelif Ye Kalbe 
fülân ibni fülânete alâ mehabbeti fülânete binti fülâneh. 
 

    Yazdıktan sonra bıçağı hafif bir ateş üzerine koy ve aşağıdaki 
Daveti yirmiyedi (27) defa oku. Ama okurken tenha bir yerde ve 
tek başına Ud buhuru yakarak oku. 
 

    Yirmiyedi (27) defa okunacak Sure-i Cin in daveti budur: 
 

�'�?m��C�  �j�(�>��� �]! �� !����� ���&�	� �Q	: �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<���*  
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�Q�g�A���� �Q�g�A���� �Q�g�A���� ��&������� ��&������� ��&������� ��@�=�G �"�#9*�G �"�#�* 

�2�/�!���� �2�/�!���� �2�/�!���� 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehüs temea 
neferun minel cinni fekalu inna semi’na kuranen aceba.Yehdi 
iler rüşdü feamenna bih ve len nüşrike bi rabbina ehada.Ve 
ennehü teala ceddü rabbina mettehaza sahibeten vela 
veleda.Ve ennehü kane yekulü sefihüna alallahi şeteta.Ve 
enna zanenna en len tekulel insü vel cinnü alallahi keziba.Ve 
ennehü kane ricalün minel insi yeuzüne biricalin minel cinni 
fezadühüm rehaka.Tealü tealü tealü Ya eshabel ervahıl aliyeti 
ecib eyyühel melik Meytatarun ve ya eyyühel melik Şemhureş 
ve Ya eyyühel melikil Ahmer ve Ya eyyühel melikil Ebyad 
bihakki nakşı hatemi Süleyman ibni Davud Aleyhimesselam 
ve bi hakki hazihil esma-is sikalil ızami Taucin ve Maucin ve 
Tayfücin ve Kayfücin ve bi hakki Asaf ibni Berhıya sehhirli 
kalbe fülan ibni fülanete ila mehabbete fülanete binti fülanete 
eyyühel huddame ifalü ma emertiküm bihi ve vekkeltüküm 
aleyhi bi tarfetil ayn ve bi hakki hazihil ayat Ve ennehüm 
zannü  kema zanentüm en len yebasallahü ehada Ve enna 
lemesnas semae fevecednaha müliet harasan şediden ve ve 
şühüba. Ve enna künna nakudu minha mekaide lissemı femen 
yestemiıl ane yecid lehü şihaban rasada.Ve enna na nedri 
eşerrün üride bimen fil ardı em erade fihim rabbühüm raşeda. 
Elvahan  Elvahan Elvahan Elacele  Elacele Elacele Essaate 
Essaate Essaate. 
 

      5. Buda Sure-i Cin in ayrı bir davetidir. Bir kimseyi celb ve 
teshir etmek istersen: Tenha bir mekanda abdest aldıktan sonra, 
güzel kokulu bir buhur yakıp, Cin suresi nin bu davetini onyedi (17) 
defa okursan, matlubun yanına Allah Teala nın izniyle celb olur. 
    Onyedi defa okunacak Cin Suresinin daveti budur: 
 

!��� �'�(�&!��� �)� �"<���*�"%�&  �'�? m��C�  �j�(�>��� �]! �� �$��� ���&	� �Q�:
�'���� �]�*�!5�?h��� @�=9����� H�@�#�. ����g�/ �� x��	: ��5�A�(���! �� ��	���E�� �'�g���  
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Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehüs temea 
neferun minel cinni fekalu inna semi’na kuranen aceba. Yehdi 
iler rüştü feamenna bih ve len nüşrike bi rabbina ehada. Ve 
ennehü teala ceddü rabbina mettehaza sahibeten vela veleda. 
Ve ennehü kane yekulü sefihüna alallahi şeteta. Ve enna 
zanenna en len tekulel insü vel cinnü alallahi keziba. Ve 
ennehü kane ricalün minel insi yeuzüne biricalin minel cinni 
fezadühüm rehaka. Ve ennehüm zannü kema zanentüm ellen 
yebasallahü ehada. Ve enna lemes nas semae fevecednaha 
müliet harasan şediden ve şühüba. Ve enna künna nakudü 
minha mekaide lis semı femen yestemiıl ane yecidlehü 
şihaben rasada. Allahümme inni eselüke bismikel azimü 
rabbel insi da’vetel ceberuti ulivva. Vebi hakki Ademe nurikel 
insi ve bihakkil cinni vel insi. Ve bihakki esmail cinni vebi 
hakki Kef He Ye Ayn Sat ve bihakki Ta Ha vebi hakki Ya sin 
vebi hakki Ha Mim Ayn Sin Kaf ve bi hakki esma-illahi teala. 
Ve bi hakki hatemi Süleyman ibni Davud Aleyhimesselam. Ve 
bihakki hazihil esma-il ızam. Ve bi hakki seyyidis sultani Ya 
Zelcelali vel ikram. Ya Nura nuri vechikel insi Ademe ve bi 
hakki Muhammed inil Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem İnsi 
Ademe ve bi hakki Tevrata insi Adem ve bi hakki Zebura insi 
Adem ve bi hakki İncile insi Adem ve bi hakki Kurani insi 
Adem ve bi hakki Enbiya-i aleyhimesselamü insi Adem. Ve bi 
hakki Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail Ya Allahü Ya Allahü 
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Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahimü 
Ya Rahimü Ya Rahimü Ya Ğafuru Ya Şeküru Ya Halimü Ya 
Sultan Ya Sübhan Ya Macidü Ya Vahidü Ya Ehadü Ya 
Hannanü Ya Mennanü Ya Deyyanü Ya Ğufranü Ellezi enzele 
mines sema-i maen fe ahyabihil arda ba’de mevtiha. Ve iza 
cael insi hazihi sebatül esma-i bi kudretillahi ve kuvvetillahi 
Ya Zelcelali vel ikram. 
 

      Bu daveti 17 defa okuduktan sonra 100 defa Salavati şerif, üç 
(3) defa Sure-i Yasini şerif, yedi defa Ayetel kürsi, kırkbir (41) defa 
Sure-i Tebbet ve 7 defada şu mübarek duayı oku: 
 

        1W%�\�� �s�T��!6��� �'�(�&�G��. -)����. -)� $��� �]������ �]! �� �"��<�/���  �d���\��. 
   �?��. ��(%�M�&��(%���/ -)� �7��\�� �/��. �@!(�,��� ��>����    ���� �<���/$��� 

�%���O     �& ����/ �j�C�=�� �G��E�C���	� $��� �£��I     ��<�>�(�&���* H�_���<�?�� 
 �!��� �"�&�G����.  �8�!@�U��. ��	�$\���6 ���(�&   <������ �s�T�K � �;��(  �2�C.��![<�

�G��S�&���� �u���g�*2� �W	�  �2� �W	� �Y�5�*�  
 

Fa’lem ennehü la ilahe illallah. Ya Allah Ya Rahman. 
Fettehızhü vekila. Ya Kerimü ve kanallahü alimen hakima. Ya 
Muhammed Ya Ali la feta illa Ali ve la seyfe illa zülfikare işfa’ 
ala husuli ve muradi bi rahmetike ya erhamer rahimin. 
Tevekkelü Ya hudda me hazihil esma-iş şerifeti bi celbi ve 
ihdari fülaneh binti fülanete. 
 

      5. Aşağıdaki dua Cin suresinin ayrı bir daveti olup, çok kuvvetli 
bir celbdir. Bir kimseyi celb etmek veya evini terk edip gitmiş olan 
eşlerden (Kadın veya erkek) birinin tekrar evine dönmesini temin 
etmek istersen: Aşağıdaki Cin suresinin davetini bir kağıda yazıp, 
evini terk edip gitmiş olan kişinin eşi üzerine taksın. Daha sonra 
sol eline 41 adet karabiber tanesi alıp, her biri üzerine daveti bir 
(1) defa okur ve 41 adedi tamamladıktan sonra biberlerin üzerine 
nefes ederek yanan bir ateşe atıp yakarsan, matlub Allah c.c. ın 
izniyle celb olur. Okurken lüban buhuru yakarsın. 
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      Yazılacak ve okunacak Cin suresinin daveti budur: 
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     �%�K����= ��%�Kx �+�,�*�� �'�g��� �4�G��� �+�,<�*��    eX�����<��� �H�� ��_�� �
          eb�*�<�v e+����� eb�*��/ eb�?��3 eb�?�� eQ%���? �+�,�*�� �H�!@�= �
x
         ���������<�6 �7�� �"	M�%���/ �Y�(���:�� eb�*��: ew��#�=�� eb�*��. eF���=��

        	����� �4!_���(����� �2!��,�(����* !������ ��6�c�. �!>�& �2� �W	� �'�*� �7�W	�   �W<�* �2�C��
           �� �@�%<�� �2�?���,�*�� �)� �]�L�� �G��5�*�� �)� �f�/ �f�A�* eG����:���� eG��%�>�U��
           �
��<�&�� �O<���� �O�����* �2�?���,�*�� �"$����� �]�%���/ -)� �$�� e@!(�,�?

   ���A��� �)��* $��� �4!�<	:����     ��T�K �2�?���,�*�� �"%�a�A��� ��  �2�C.��![�� �X��.���
    ��&������� �2�(%�a�A��� �;��(��������ª  �Q�g�A����ª  �2�/�!����ª   -)� �$�<� �� 

�� �@�%�� ����/ ��5%�����?�� ��5�%��� �� e@!(�,�? ��5� ��%�/ �4!�	:�� �� �G��I�*�� �G�� ��  
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�]���,��� �]��x�� ���A�(�L��  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul uhıye ileyye ennehüs temea 
neferun minel cinni fe kâlû innâ semi’nâ kurânen acebâ Yehdî 
iler rüşdi fe âmennâ bih. Ve len nüşrike bi rabbinâ ehadâ. Ve 
ennehü teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhibeten velâ veladâ. 
Ve ennehü kâne yekûlü sefîhünâ alallâhi şetetâ. Aksemtü 
aleyküm eyyühel mülûkün nâriyyeti vel havâiyyeti vel mâiyeti 
vet türâbiyyetil ardıyyetil ulviyyeti ves süfliyyeti bi hakkil 
kevâkibis sebatis seyyârâti ve bi hakki sûretil cinni ve bi hakki 
âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi esbâûtin âli şeddâyi ve bi hakki 
mehîlin lâmisin tâmisin âbisin vâsikın ğâbisin ve şevekin 
yâbisin ve şihâbin kâbisin Aksemtü aleyküm en tüsahhiralî 
fülân ibni fülânete hattâ ye'tî ileyye bil mehabeti vel meveddeti 
vel ülfeti bilâ ihtiyârin ve lâ karârin bi ızzi ızzillâhi ve bi nûri 
vechillâhi ve bi hurmeti seyyidinâ Muhammed in sallallâhü 
aleyhi ve selemle ve bi hurmeti bi elfi elfi lâ havle ve lâ 
kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve bi hurmeti Hâzal âyâtiş 
şerîfeti vel esmâil azîmeti elvâhan3 elacele3 essâate3 ve 
sallallâhü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve Mevlânâ ve nûri 
ebsârinâ ve kurrete uyûninâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi 
ecmeîn. 
 

      6. Bir kimse riyazatlı olarak üç (3) gün oruç tutup, her farz 
namazın arkasından üç (3) defa Cin suresini okusun. Üçüncü gece 
rüyasında her hangi bir yerdeki gömülü olan defineyi Allah c.c. ın 
izniyle o kişiye gösterirler. Ertesi gün o kişi oraya varıp, rüyasında 
gördüğü yere baksın. Daha sonra onbeş (15) defa İhlas suresini 
okuyup, yüz (100) defada Salavati şerife getirsin. O kişi Allah 
Teala nın izniyle oradaki gömülü olan defineyi çıkarır. 
 

      7. Muhabbet için Cin suresini 17 defa matlubunun niyetine oku. 
Ama her okumanın sonunda bir (1) defa şu duayı oku: 

          �������<�.�� H�G�@� ��� �̀ ���=� �w�G �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<���*
���?��          ��<���(��� ��<����?��. ������: ���#�E�C�. �� ����� �'�? 14�@�E�/ �Q	��&��� H 

���� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: �����& �w�	�	E��� �����,�?��.<�2� �W	� �2!��,�? �  
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�W	� �Y�5�*���� �2� �2�(%�5�k����� �2�/�!�"��(����   �!>�&)�j�(���. (��5�? 1����: 
 

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiş rahlî Sadrî ve yessirlî emrî 
vahlül ukdeten min lisâni yefkahû kavlî yâ mâlikel mülki yâ 
muharrikal kulûbi harrik kalbi fülân ibni fülânete ilâ mehabeti 
fülânete binti fülânete ves sâate vel ğanîmete    hatta yesmea 
kavlen minnî. 
 

Okuduktan sonra olacak olan acaiplikleri görürsün. Matlub erkek 
ise Yesmea, kadın ise Tesmea dersin. Bu mesele sahih olup, 
defalarca tecrübe edilmiştir.  
 

     8. Yirmisekiz adet kağıt üzerine büyük bir Cim ( ) harfi ve bu 

Cim harfinin karnınada 52 adet daha Cim harfi yazdıktan sonra, 
büyük Cimin etrafına şu Ayetle duayı yaz: 
 

       �'�g��� �'�? mY.���C�/ �
��: �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*     �Q���: �]�* ��%�6x �� �� 
 �8�	E�6 �7��        �U��. ��	�$\���6 ���?�� tH���E�� �]�%���/ �� ���� ���?��E�? �'�? �8�!@  �s�T�K 

 �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���g�* �2�C.��![�� �2�.������������� �'�? ��������  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle ıfrîtin minel cini ene Atîke bihi 
kable en tekûmü min makâmike ve innî alşeyhi le kaviyyün 
emîn. Tevekkelü yâ huddâme hâzihil ayetiş şerîfeti bi celbi 
fülân ibni fülânete isra' minel berk. 
 

Kağıtların arkasınada ateş harflerini  g q e � r � � aralarınada 

matlup ve annesinin isimlerini harf harf yaz. Şayet matlup ve 
annesinin isimleri ateş harflerinden fazla gelirse ateş harflerini 
tekrar baştan başlayarak içine hapsedersin. Yazdıktan sonra her 
kağıdın içine bir adet lüban, üç kizbere ve üç karabiber koyarsın. 
Her kağıt üzerine Cin suresini okuyup, tek tek ateşe atarak 
yakarsın. Bu ameli üç, beş veya yedi gece tekrarlarsan, matlubun 
Allah c.c. ın izniyle sana celb olur. 
 

      9. Matlubunu celb etmek için bir kağıt üzerine kara kalem ile 
matlubunun resmini çizdikten sonra, resmin başına matlubunun 
ismini, annesi ve babası isimleriyle yaz. 
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      Resmin yüzüne şu Ayeti Kerimeyi: 
 

���E�  ���������	:�!5�� ���  
 

Feizâ nükıra fin nâkûri. 
      Resmin göğsüne şu Ayeti Kerimeyi: 
 

�R�!5��G��@� ��� �R�������.  
Yüvesvisü fî sudûrin nâs. 

      Resmin sağ eline: 
 

e|�G����J�6  
 

Tatvârişin 
      Resmin sol eline: 
 

�"�#.�@�.�� �Y$�	v  
 

Ğullet eydîhim. 
      Resmin karnınada şu Tevkili yaz: 
 

        �̀ ����G���� ��<�=��A�?��.�� �;��(�������� �X��.��� �s�T�K �8�!@�U��. ��	�$\���6
          �7�W<	� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �8���  ���@�E�/��� �Q�(�A��� ��T�#�* ����D\���>�(���

�'�*� �2� �W	� �'�*� �7�W	� ����� �s��g�%�K���7�W	�  
 

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil âyâti vel esmâi ve yâ meâşirel 
ervâhıl mütevekkilîne bi hâzal ameli va'kıdû nevme fülânete 
binti fülânete binti fülânete heyyicûhü ilâ fülân ibni fülânete 
ibni fülân. 
      Yazdıktan sonra resmi evin doğu tarafına isabet eden duvara 
göbeğinden baş aşağı olarak çivilersin. Daha sonra 41 defa Cin 
suresini okur ve her defanın sonunda çiviye hafifçe çekiç ile 
vurursun. Kırkbirin sonunda çiviyi tamamıyla duvara çakarsın. 
Resim duvarda çakılı kaldığı müddetçe Cin suresini3 5 veya 7gece 
41 er defa okursun. Kendisine bu amel yapılan kimse şiddetli 
muhabbetten dolayı uyku uyuyamaz, yemek ve içmekten kesilir. 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 225 

 

ZİLZAL SURE SİNİN HAVASSI 
 

CELB  ETMEK  İÇİN 
      1. Aşağıdaki dua Zilzal Sure sinin daveti olup, bir kimseyi celb 
ve teshir etmek istersen: Çarşamba gecesi kırkbir (41) adet Tuz 
parçası üzerine okuyup, tuzları ateşe at. Bu amele ara vermeden 
yedi gece devam et. Matlub bazen üçüncü gecede Allah ın izni ile 
hasıl olur  
    Okunacak Zilzal Sure sinin daveti budur: 
 

 �)� �"���*   ����� �"%�&!��� �'�(�&!���    ����f���q �̂ �G���� �Y���f���q   ��	��f���q�� ��#
     �̀ �G����L �j%�(�L�� �7�@�*�� �u���: ��@.�@�= 1���f���q     �2<� �W	� �'�*� �7�W	� 

  �#����E���� �̂ �G���� �Y�L���U����      �7�@�*�� �u���: ��@.�@�= 1���f���q ��	��f���q�� �
���(�L �L �j%        ��	��f���q�� ��#����? 	7���� ���� �
��:�� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �̀ �G���

1���f���q       <*� �7�W	� �̀ �G����L �j%�(�L�� �7�@�*�� �u���: ��@.�@�=   2<� �W	� �'
 �6 eT���?���.�   *� �7�W	� ��K�G����U�� 	��@�,     ��K�G����U�� 	��@�,�6 eT���?���.� 2� �W	� �'
�	��f���q��  1� ��f���q �   �(�L�� �7�@�*�� �u���: ��@.�@�=    �'�*� �7�W	� �̀ �G����L �j%

          �7�@<�*�� �u���: ��@.�@�=1���f���q ��	��f���q�� ��#�� ��&���� ��!*�G $7���* �2� �W	�
          ��6��><�=�� �R�!5�� �G�@�I�. eT���?���. �2� �W	� �'�*� �7�W	� �̀ �G����L �j%�(�L��

������%�� �� ��	��f���q�� �"�#����(�/       �j<%�(�L�� �7�@<�*�� �u���: 1�@.�@�=1���f���q
           �s��<�.����%�U e4!G�� �
�<�E�p�? �Q�(�A�. �'�(�� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �̀ �G����L
         '�*� �7�W	� �̀ �G����L �j%�(�L�� �7�@�*�� �u���: ��@.�@�= 1���f���q ��	��f���q��



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 226 

  �A�. �'�?�� ��2� �W	�       ��@.�@<�= 1���f���q ��	��f���q�� �s���.����= e4!G�� �
��E�p�? �Q�( 
          �������<�� !"�#$���� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �̀ �G����L �j%�(�L�� �7�@�*�� �u���:
          e@!(�,�? 2�?��,�* �7�W	� u���: ��������� !"�#$���� �2� �W	� �'�*� �7�W	� u���:

�4�G�9��� �s�T�K���2�C.��![��  
 

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve 
zülzilü zilzalen şedi da.Kalbe ve bedene ve cemia cevariha 
fülan ibni fülanneh. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve zülzilü zilza 
len şedida.Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fülan ibni 
fülaneh. Ve kalel insanü ma leha.Ve zülzilü zilza len 
şedida.Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fülan ibni 
fülaneh.Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Ve zülzilü zilzalen 
şedida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fülan ibni fülaneh. 
Bi enne rabbeke evha leha. Ve zülzilü zilzalen şedida.Kalbe ve 
bedene ve cemia cevariha fülan ibni fülaneh.Yevme izin 
yasdürünnasü eştaten liyürav a’malehüm. Ve zülzilü zilzalen 
şedida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fülan ibni fülaneh. 
Fe men ya’mel miskale zerretin hayran yerah. Ve zülzilü 
zilzalen şedida.Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fülan ibni 
fülaneh. Ve men ya’mel miskale zerratin şerran yerah. Ve 
zülzilü zilzalen şedida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha 
fülan ibni fülaneh. Alla hümme sehhirli kalbe fülan bi hürmeti 
Muhammed in ve hazihis suretiş şerifeh. 
 

      2. Aşağıdaki da’vet Zilzal Suresi nin ayrı bir da’veti olup, bu 
da’vet ile bir kimseyi celb etmek istersen: Cuma günü sala 
vaktinde kırkbir (41) adet iri tuz alıp önüne koy. Tuzun birini eline 
alıp, üzerine da’veti bir defa okuduktan sonra, ateşe at ve yak. 
İkinci parçayı al ve üzerine da’veti bir defa okuduktan sonra, 
parçayı ateşe at ve yak. Üçüncü parçayı alıp, üzerine daveti bir 
defa okuduktan sonra, parçayı ateşe at ve yak. Böylece bu tertip 
üzere kırkbir (41) adedi tek tek okuyup, ateşte yakarsan, Allah 
Teala nın izniyle matlubun hasıl olur ve olacak olan acaiplikleri 
görürsün. 
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    Okunacak Zilzal Suresi nın Da’veti budur : 
 

        	��f���q�� ��#����f���q �̂ �G���� �Y���f���q ����� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* ��
          �2<� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ����������� �����&�� !"�#$���� ��@.�@�= 1���f���q

    �f���q�� ��#����E<��� �̂ �G���� �Y�L���U�����2� �W	� �Y�5�*�2� �W	��2!��,�(«���/ ��	�
 �#$���� ��@.�@�=1���f��q      � �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ����������� �����&�� !"  ����/ 2

         1���f���q ��	��f<���q�� ��#����? 	7���� ���� �
��:��� 2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �2!��,�?
 $���� ��@.�@�=   ���: ���������� �����&�� !"�#       �<���/ �2<� �W	� �'�*� �7�W	� �u

       ���q�� �K�G����U�� 	��@���6 eT���?���. �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �2!��,�? 1���f���q ��	��f 
           �<���/ �2<� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ����������� �����&�� !"�#$���� ��@.�@�=
          1���f���q��<	��f���q�� ��#�� ��&���� ��!*�G $7���* 2� �W	� �Y�5�* 2� �W	� �2!��,�?

      �'�*� �7�W	� �u���: ���������� �����&�� !"�#$���� ��@.�@�=  <� �W	�  <���/ �2 �
           �����<�%�� ��6��><�=�� �R�!5�� �G�@�I�. eT���?���. �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �2!��,�?
         �u<���: ���������� �����&�� !"�#$���� 1�@.�@�= 1���f���q ��	��f���q�� "�#����(�/��

          �'�(�� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	�� 2!��,�? ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	�  �
��E�p�? �Q�(�A�.
        �������<���� ����<�&�� !"�#$���� ��@.�@�= 1���f��q ��	��f���q�� �s���.����%�Ue4!Gy�

�Q�(�A�. �'�?�� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �2!��,�(«���/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���:  
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      �'�?�� �2� �W	� ��	��f���q�� �s���. ����= e4!G�� �
��E�p�?     ����= e4!G�� �
��E�p�? �Q�(�A�. 
         1���f���q �u���: ����������� �����&�� !"#$���� ��@.�@�= 1���f���q ��	��f���q�� �s���.
           �<���/ 	2<� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ����������� �����&�� !"#$���� ��@.�@�=

2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �2!��,�? 
 

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardı zilzaleha. Ve 
zülzilü zilzalen şedi da. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe 
fülan ibni fülannete ala mehabbete fülanete binti fülanete. Ve 
ahrecetil ardu eskaleha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme 
ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti 
fülanete binti fülanete.Ve kalel insanü ma leha. Ve zülzilü 
zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni 
fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülanete.Yevme izin 
tühaddisü ahbaraha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme 
ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti 
fülanete binti fülanete. Bi enne rabbeke evha leha. Ve zülzilü 
zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni 
fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülanete.Yevme izin 
yasdur ünnasü eştatan liyürav a’malehüm. Ve zülzilü zilzalen 
şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete 
ala mehabbeti fülanete binti fülanete. Femen ya’mel miskale 
zerretin hayran yerah. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme 
ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti 
fülanete binti fülanete.Ve men ya’mel miskale zerretin şerran 
yerah. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli 
kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülanete . 
 

    Yahut bu daveti herhangi bir Arabi ayın ilk Çarşamba gecesi iki 
rekat hacet  namazı kıldıktan sonra, kırkbir (41) adet Tuz parçası 
alıp, her biri üzerine yukarıdaki duayı bir defa oku. Okuduktan 
sonra okuduğun Tuz parçasını ateşe at ve yak. Tekrar ikinci 
parçanın üzerine oku ve ateşe at ve yak. Kırkbir adedi bu tertip 
üzere okur ve yakarsın. Bu amele yedi gece devam edersin. 
 

      3. Buda Sure-i Zilzal suresinin ayrı bir daveti olup, bu davet ile 
bir düşmanı, veya bir zalimi kahır ve tedmir etmek istersen: 
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Çarşamba gecesi kırkbir (41) adet Tuz parçası üzerine bu daveti 
oku. Okuduğun tuzları ateşe at ve yak. Bu amele yedi gece devam 
edersen istediğin gerçekleşir. 
    Okunacak davet budur: 
 

       ��:��. ��#����f<���q �̂ �G���� �Y���f���q����� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* ���K
         �2� �W	� �'*� �7�W	� �]�?��E�>� �� ����J�.�� H�T$�� �Y� �� �@.�@![�� �0�J������	�
         �Y<� �� �@.�@![<�� �0�J������	� ��K��:�. ��#����E���� �̂ �G���� �Y�L���U����
          ��<�#����? 	7���� ���� �
��:�� �2� �W	� '�*� �7�W	� �]�?��E�>� �� ����J�.�� H�T$��

�.         �'*� �7�W	� �]�?��E�>� �� ����J�.�� H�T$�� �Y� �� �@.�@![�� �0�J������	� ���K��:�
        �Y<� �� �@.�@![�� �0J������	����K��:�. ���K�G����U�� 	��@�,�6 eT���?���. �2� �W	�

     �2� �W	� '�*� �7�W	� �]�?��E�>� �� ����J�.�� H�T$��       �<�¬ �<�&���� ��!*�G $7�c�* 
         '�*� �7�W	� �]�?��E�>� �� ����J�.�� H�T$�� �Y� �� �@.�@![�� �0Jo������	� ���K��:��.
          ���K�<�:��. �"�#���<�(�/�� �����<�%�� ��6��>�=�� �R�!5���G�@�I�. eT���?���. �2� �W	�

        � �W	� �'�*� �7�W	� �]�?��E�>� �� ����J�.�� H�T$�� �Y� ��� @.�@![�� �0�J������	� �2
         �Y� ��� �@.�@![�� �0�J������	� ���K��:��. �s���.����%�U e4!G�� �
��E�p�? �Q�(�A�. �'�(��
           e4!G�� �
��E�p�? Q�(�A�. �'�?�� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �]�?��E�>� �� ����J�. �� H�T$��

�J�.�� H�T$�� �Y� �� �@.�@![�� �0�J������	� ���K��:��. �s���. ����=�]�? ��E�>� �� ��� 
 

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ya 
kahiru  zül  batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamühü fülan 
ibni fülaneh. Ve ahrecetil ardu eskaleha.Ya kahiru zül batşiş 
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şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Ve 
kalel insanü ma leha.Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la 
yütaku intikamühü fülan ibni ibni fülaneh.Yevme izin 
tühaddisü ahbaraha.Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la 
yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Bi enne rabbeke ev 
haleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku 
intikamühü fülan ibni fülaneh.Yevme izin yasdürünnase 
eştaten liyürav a’malehüm. Ya kahiru zül batşiş şedidi 
entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Femen 
ya’mel miskale zerratin hayran yerah Ya kahiru zül batşiş 
şedidi entellezi la yütaku intikamühü fülan ibni fülaneh. 
Vemen ya’mel miska le zerratin şerran yerah. Ya kahiru zül 
batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh . 
 

      4. Görüpte anlamadığın bir rüyayı kaşfetmek istersen: Yatsı 
namazından sonra dört rekat namz kıl. Birinci rekatta Fatiha ile 
Duha suresini, ikinci rekatta Fatiha ile Tin suresini, üçüncü rekatta 
Fatiha ile Kadr suresini, dördüncü rekatta Fatiha ile Zilzal suresini 
oku. Namazdan sonra hiç konuşmadan bir kağıt üzerine Zilzal 
suresini yazıp, yazdığını başının altına koyup şöyle dersin: 
 

 ��?��5�? ��� �� �G�� !"�#$������T�\�� ��T�\ ��� ���%�����  
 

Allâhümme erinî fî menâmil hayri fî kezâ ve kezâ. 
      Allah c.c. ın izniyle anlamadığın rüyayı açık seçik görürsün. 
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ALAK  SURESİNİN  HAVASSI 
      1. Riyazatlı olarak oniki (12) gün oruç tut. Her zaman abdestli 
olup, insanlarla fazla konuşmaktan ve dedikodu dan uzak dur. 
Oniki gün böyle devam edersen Ruh un daha tesirli ve güçlü olur. 
Onüçüncü gün tenha bir mekanda yedi gün halvete girip, hergün 
bin (1000) defa aşağıdaki Alak Suresinin Azimetini oku. Yedinci 
gün Allah Teala nın izniyle bu Kaseme tasarruf eder ve bu kasemi 
kullanma hakkına sahip olursun 
 

      2. İnsanların kalblerini kendine çekmek ve teshir etmek 
istersen: Alak suresinin aşağıda gelecek olan Azimetini yedi gün 
ve günde bin (1000) defa, güzel kokulu bir buhur yakarak oku. 
İnsanların hepsi Allah c.c. izniyle sana musahhar olur. Sen ne 
söylersen söyle senin sözünü tutarlar ve sözünden dışarı 
çıkmazlar. 
 

      3. Define olduğu şüphe edilen bir mekanda Şakkul ard yapmak 
istersen: Define şüphe ettiğin mekanda aşağıda gelecek olan 
Azimeti yetmiş (70) defa oku. O anda yer yarılır içinde ne varsa 
sana görünür. Sen! O yerin sağ tarafında durki, müvekkiller zarar 
vermesin. 
 

      4. Aşağıdaki hatemi bir kağıt üzerine yazdıktan sonra define 
şüphe ettiğin mekana gelip, hatemi avucuna al ve Azimeti yetmiş 
(70) defa oku. Okuduktan sonra hatemi arkana doğru at. Kağıt 
uçar ve hazinenin üzerine düşer. Bunu üç defa tekrar et. Kağıt üç 
defa aynı yere düşerse orada define vardır. Şayet üç defa aynı 
yere düşmezse orada define yoktur . 
 

      5. Aşağıdaki hatemi bir kağıt üzerine yazdıktan sonra para gibi 
kesilmiş kağıt parçalarını hatemin içine koy ve kapat. Kapattıktan 
sonra hatemin üzerine yediyüz (700) defa Azimeti okuyup, hatemi 
aç. Allah Teala nın izniyle kağıt parçalarının para olduğunu 
görürsün. 
 

      6. Bir kimseyi muhabbetle kendine bağlamak istersen: 
Aşağıdaki hatemi bir kağıt üzerine ve vefkin vasat hanesine 
matlubun ismini yazdıktan sonra, hatemin üzerine yediyüz (700) 
defa Azimeti oku. Daha sonra hatemi üzerinde taşırsan, matlubun, 
Allah c.c. ın izniyle sana ram olur. 
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      7. Cin da’veti yapmak istersen: Aşağıda gelecek olan hatemi 
bir kağıt üzerine yazdıktan sonra su dolu bir bardağın altına koy. 
Daha sonra Alak Sure sinin Azimetini Cinleri görene kadar 
okursun. Onları gördüğün zaman onlardan istediğin herşeyi sorar 
ve öğrenirsin. Bu çok tesirli bir Mendeli Zati dir . 
 

      8. Definelere muttali olmak istersen: Alak suresinin bu 
Azimetini yediyüz (700) defa okursan, Allah Teala nın izniyle, 
arzdaki defineler sana bildirilir . 
 

      9. Cin topluluklarına boyun eğdirmek ve onları kendine 
musahhar etmek istersen: Alak suresinin aşağıda gelecek olan bu 
Azimetini yediyüz (700) defa okursan, Cin toplulukları sana Allah 
c.c. ın izniyle musahhar olur. 
 

      10. Bir kimsenin bir eşyası kaybolsa veya çalınsa, çalınan 
veya kaybolan eşyası için: Alak suresinin aşağıdaki bu Azimetini 
yetmiş (70) defa okursa, o kişinin kayıp eşyası Allah Teala nın 
izniyle bulunur . 
 

      11. Bu Azimeti kendine vird edinip hergün okumaya devam 
eden kimse, ğayb aleminden haberler alır ve Allah c.c. ın izniyle 
oradanda rızıklanır. 
      Sen bunu cahil kişilerden koru! İsmi A’zam bunun içindedir. 
Şayet bu hatemi devamlı üzerinde taşır isen, Allah Teala 
hazretlerinin izniyle kazalardan ve belalardan emin olursun. 
    Teshiri Kulüb için, bu Azimeti her okumanın sonunda şöyle 
dersin: 
 

� �8�_x ��5�* �j%�(�L�!��& �X��5�*�  
 

Cemiı beni Ademe ve benati Havva 
 

Şakkul Ard için, Alak suresinin bu Azimetini her okumanın 
sonunda şöyle dersin : 
 

�̂ �G�� ��. �F�q��5	\ ��,�>����  
 

İftahı künüzike Ya Ard 
 

Kırtasiye  ilmi için, Azimeti her okumanın sonunda şöyle dersin: 
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�6 �7�� ��	��c����� s�T�K �
�@���:�G��������/ �l� �� !@���� �"�K��G!@�� �2  2<���%�K 

         ��<�>�(�&���* ���.��[�(��� 	7��J�9��� ��T�K �� �l�?�� �w���i ����/e e2$M�����
���(�&�!��� �"�&�G����. 

 

Eselüke en tübeddile hazihil verakatid derahime ved denanire 
ala heyeti ve sikketin ala darbi emirina hazes sultanül 
meşayihı bi rahmetike ya erhamer rahimin . 
 

    Muhabbet için her okumanın sonunda şöyle dersin: 
 

�����:�� �4�G��� �+�,�* �2� �W	� �'�*� �7�W	� ���������  
 

Sehhirli fülan ibni fülanete bi hakki Sureti İkra’ 
 

    Kahır etmek için her okumanın sonunda şöyle dersin: 

 

�����:���� �4�G��� �+�,�*�2� �W	� �'�*� �7�W	� �����K��  
 

Ehlik fülan ibni fülan bi hakki sureti İkra’ 
    Her hangi bir dilek için, Alak suresinin Azimetini her okumanın 
sonunda şöyle dersin: 
 

�I�E�? �� H�_����? 	Q�I�&H�_� 
 

Hassılü muradi ve maksudi 
    Muhabbet, atf, lutf, kahretmek veya herhangi bir hacet için 
okunursa okunsun, Aِllah Teala nın izniyle maksadın hasıl olur. 
Sen ! Bu Alak suresinin Azimetini cahil ve münafıklardan koru ! 
      Alak suresinin Azimeti budur: 
 

   �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*     �u�L�� ��%�K����=��.��%�Kx��.���K$��� �]������- )�� 
          �"<����* ���<�:�� �+�,�*�� �Q%�J�#$J��� �+�,�*�� �u�K�T�?��.��  �Q%�V��%�:��G��.

 H�T$�� ���*�G       �%�Kx��. �"�#$���� �+���/ �'�? �7���� ���� �+���U �+���U ��%�K����=��.�
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          �)� $7���* �"���A�. �"<���� �$����6�� �w$T�\ �7�� �Y�.���G�� �+�,�*�� �Q%�J�J���#�L
          �7��(�%�?�<�.�� �Q%�V��%�C��<�\ ��. �u�L�� ��%�K����=��. ��%�Kx��. !"�#$���� H���.

  �+�,�*�� �Q%�J�J�#���� �+�,�*��   �� �'���� $W�\  �. �" ��A�C���5�� �]�>�5   �2�%�I<!5���*
 e2�*����\ e2�%���   �� e2���3��U   �� ���@�5�� �]�.�_��  ���@�%��   �]�A�J�6�� $W�\ �2�%� ��*!f

         �
x eX�������� �H�� ���_�� ��%�K����=��. ��%�Kx ��. !"�#$���� �w���>�:��� �@�g�����
  �_����?�����. !"�#$���� �H�!@�=      �+<�,�* ��>�L��&�� H�_��I�E�? �Q�I�&�� H

        �X�G�<�=�� �Q�g�5�C�E�(����. u�L�� ���(�&!��� �"�&�G����. ���>�(�&���* �����:��
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         ��<�A�(�L�� �]��,��� �]��x��e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ �����A�6 )� �$����
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        �'�?��#�*��5%�g�5�614���� e@!(�,�? �� �@�%�� �
x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/
        �X�<�L��,��� �j%�(�L�<�#�*��5�� ��S�E�6�� �X�������� �
����K���� �j%�(�L

   ��#�<*��5�A�����6�� �Xh�%!��� �j%�(�L �'�?��#�*�� ���#�J�6��     �<���/�� �F�@<�5�/ 
       �<�� �X���<�%����� �j%�(�L �'�? �X��.��k��� ��I�:�� ��5�kD����6�� �X��L�G!@��

    ����/ ��! �� �X��(�(��� �@�A�*�� �X��%�,���      -)����. �w�G��. m�.�@�: e;���= DQ	\
�Y� �� �! �� �!5�? �Q!��E<�6 ��5!*�G��. �X����/!@�� u%�g�?��. �j%�(!�� �"%���A��� 

 �Y� �� ��! �� ��5�%���/ �u�6���w�!�!>��"%�&!��� ِ 
 

Bismillahirrahmanirrahim Allahüla la ilahe illa hu.Ya Ahiyyen 
Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ve Ya Müzhib ve bi hakki 
Littahtil ve bi hakki İkra’ bismi rabbikellezi halak. Halakal 
insane min alak. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib 
Ya Cebrail ve Ya Mürreh ve bi hakki Mehtahtil ve bi hakki İkra’ 
ve rabbükel ekram. Ellezi allemel kalem. Allemel insane 
malem ya’lem. Kella innel insane liyatğa. Allahümme Ya 
Ahiyyen Ya Şerahiyyen Ecib Ya Semsamail ve Ya Ahmer ve bi 
hakki Kahtahtil ve bi hakkı enraahüstağna. İnne ila 
rabbikerrüca. Allahümme Ya Ahiyyen Ya şerahiyyen ecib Ya 
Mikail ve Ya Bürkan ve bi hakkı Fehtaytıl ve bi hakkı 
eraeytellezi yenha. Abden iza salla. Allahümme Ya Ahiyyen Ya 
Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ve Ya Şemhureş ve bi hakkı 
Nehhattil ve bi hakkı eraeyte inkane alel hüda. Ev emara 
bittakva. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya 
Anyail ve Ya Ebyad ve bi hakkı Cehlattil ve bi hakkı eraeyte in 
kezzebe vetevella. Elem ya’lem biennallahe yera. Allahümme 
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Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ve Ya Meymun 
ve bi hakkı Lahhattil ve bi hakkı kella lein lem yentehi 
linesfean binnasiyeti nasiyetin kazibetin hatıetin felyedu 
nadiyeh. Seneduz zebaniyeh. Kella la tütı’hü vescüd vakterib. 
Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen edunayi esbaütin ali 
şeddayi. Allahüm me yessir muradi ve hassıl maksudi ve 
haceti bi hakkı ikra’birahmetike Ya erhamer rahimin. EcibYa 
Limukfencil Eşaret ve sallallahü teala ala seyyidina 
Muhammed’in ve alihi ve sahbihi ecmeine ve selamün alel 
mürseline velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala 
seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina muhammedin 
salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afati ve takdi lena 
biha cemiıl hacati ve tütahhirü na biha min cemiıs seyyiati ve 
terfeuna biha ındeke a’ledderacati ve tübelliğuna biha aksal 
ğayati min cemiul hayrati fil hayati ve ba’del memat inneke  
ala külli şeyin kadir. Ya Rabbi Ya Allah Ya Mücibüd davati Ya 
Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tüb 
Aleyna inneke entet tevvabür rahim  
     Hatemin şekli budur: 
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İHLAS SURE SİNİN HAVASSI CELİLESİ 

      İhlâs suresinin kadri celil olup, zikride meşhurdur. İhlâs sure 
sinin fazileti hakkında birçok hadisi şerif olup, bazı alimlerde bu 
surenin havassı celilesinden bahsetmişlerdir. 
 

      Peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. İhlâs suresi 
hakkında şöyle buyurmuştur: 
 

�@�&�� -)� ���K �Q	: �7x��	E��� �G�� �� mG��  e;���= DQ	M��  
 

Li külli şeyin nûrun ve nûrul kurâni kul hüvallâhü ehad. 
(Her şeyin bir nuru vardır. Kuran'ın nuru ise Kulhüvallâhü ehad'dır) 
 

      Yine İhlâs suresi hakkında peygamber efendimiz s.a.v. şöyle 
buyurmuşlardır: Kulhüvallâhü ehad suresini 1 defa okuyan kimse 
Kurani Kerimin üçte birini okumuş gibi olur. 
 

      Kulhüvallâhü ehad suresini üç (3) defa okuyan kimse Kurani 
Kerimin tamamını okumuş gibi olur. 
 

      Kim! Kulhüvallâhü ehad suresini on (10) defa okursa, Allah c.c. 
okuyan kimse için Cennet'te bir ev yapar. 
 

      Kim! Kulhüvallâhü ehad suresini elli (50) defa okursa, Allah kul 
hakkı ve büyük günahlar müstesna elli senelik günahını bağışlar. 
 

      Kim! Namazda yada namaz dışında 100 defa Kulhüvallâhü 
ehad suresini okursa, Allah Teala hazretleri ona Cehennemden 
kurtulma beratı yazar. 
 

      Yine sahih olan bir hadisi şerifte Peygamber efendimiz hazreti 
Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuştur: 
 

      ��� �����:��� �Q�%$��� �'�? ���A�g�S�? �X�T�U�� ����� ���W�U���� �4�G   �Q<	:�� 
�"�  !"	� �7�������M��� ��#9.����.�;����* ��#! ���� ��#�>�(�6��U �F���[�� �'�? }4   

 

İzâ ehazte madceake minel leyli fa'ra' sûretel ihlâse ve kulyâ 
eyyühel kâfirûne sümme nem hâtimetihâ fe innehâ berâetün 
mineş şirk. 
(Gece uyuyacağı zaman, İhlâs ve Kâfurûn surelerini tamamlayıp 
okuduktan sonra, uyuyan kimse şirkten emin olur). 
 

      Yemeğe başlarken unutup, Besmele-i şerifi çekmeyen kimse 
yemeğini bitirince İhlâs suresini okusun. Peygamber efendimiz bir 
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adamın böyle yaptığını, yani yemekten sonra İhlâs suresini okudu- 
ğunu işitince, ''Allah c.c. bu adamı bağışladı'' diye buyurmuştur. 
 

      Alimlerden bazılarıda İhlâs suresi hakkında şöyle demişlerdir: 
İhlâs suresini okumaya devam eden kimse her türlü hayra ulaşır 
ve her türlü şerdende emin olur. Dünyadada ahrettede bu böyledir. 
İhlâs suresini devamlı okuyan kimseye tecelli kapıları açılır. Allah 
c.c. rızkını genişletir, ömrünü uzatır ve bütün önemli işlerinde ona 
yeterli olur. İhlâs suresini devamlı okuyan kimse ölüm sekeratını 
tatmaz, kabir azabından kurtulur ve insanlar korktuğu zaman o 
korkmaz. İhlâs suresinin sayılamayacak kadar çok faziletleri 
vardır. İhlâs suresi 47 harf olup, cümeli ebced adedi 1002 dir. 
 

      1. Mühim bir dileği olupta bu dileğinin yerine gelmesini isteyen 
kimse güzelce bir abdest alıp iki rekat hacet namazı kılsın. Kıbleye 
karşı iki diz üzerine oturup 1000 defa İhlâs suresini okuyup, ellerini 
kaldırarak şu duayı okusun. 
 

          �T��!>�. �"�� �'�?��. �@�(���. �_������. �@�&����. �@�&�����. ��	��c���� �� �� !"�#$����
            ���<	C	\ �]�� �'	M�. �"���� �@����. �"���� �@���. �"�� �'�?��. ��@�������� 12���&��

     <�a�A��� ���V��(���� �+�,�* ��	��c���� �@�&��      �7�� �8���<�M��� ��<�V��%��� ���� �8�
          �'�(�&!�<�� �@<���/ �F�@���/ �2�(%�a�A��� �4�G�9��� �s�T�K �8�!@�U �
�������6
          �<� ���/ ��� �7�� �	M�. �@�&������ �@���/ �F�@���/�� �@�(!I�� �@���/ �F�@���/��

      �� �Q�g�A���� ��&������� ��&������� ��g�V����& �;��S�: ����/  �2�/�!�<��� �Q�g�A<��
       �/ -)� �$���� �"	M�%���/�� �"	M%�� -)� �F�G��* �2�/�!����    �� �@�%<�� �<��

���/�� e@!(�,�?�"D����� �]���,��� �]��x � 
 

Allâhümme innî eselüke yâ vâhıdü yâ ehadü yâ samedü yâ 
men lem yettehız sâhibeten ve lâ veleden yâ men lem yelid ve 
lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Eselüke bihakki 
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esmâikel ızâmü ve enbiyâikel kirâm. En tüsahhıralî huddâme 
hâzihis sûretil azîmeti abdike abdurrahmân abdike 
abdüssamed ve abdike abdül vâhid yekûnûne lî avnen alâ 
kadâi havâicî elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate 
bârakallâhü fîküm ve aleyküm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

Allah c.c. ın izniyle dilediğin şey en kısa zamanda yerine gelir. 
 

      2. Müstehak olan bir zalimi veya bir düşmanını cezalandırmak 
istersen: Tenha bir mekana çekilip, güzelce bir abdest aldıktan 
sonra iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra kıbleye karşı iki 
diz üzerine oturup bin (1000) defa İhlâs suresini oku. Ama her yüz 
(100) defanın başında bir (1) defa şu duayı. 
 

        ��K�_��& �4�G�9��� �s�T�K �2!%� ��&��G �Y�J$��� �� �� !"�#$����  ����/ ��#���*��.��
�"���$a�� �7�W	� �̀ ��G  

 

Allâhümme innî sellattü rûhâniyeti hâzihis sûreti hâddihâ ve 
yâbisihâ alâ rûhı fülâniz zâlim. 
 

Okur ve en sonunda peygamber efendimiz s.a.v. e salavati şerife 
getirirsen, o zalim veya düşmanın en kısa zamanda Allah c.c. ın 
izniyle cezasını bulur. Ama sen yinede Allah'tan kork. Müstehak 
olmayana yapma! 
 

      3. Şeyh Ahmed bin Ali el Buni r.a. şöyle buyurmuştur: Cuma 
gecesi yatsı namazından sonra tenha bir mahele çekilip 66 defa 
İhlâs suresini, 5631 defa Ya Allah ismi şerifini, 1000 defa 
Maşâallah ve 1000 defada Salavati şerife okuduktan sonra yatıp 
uyursun. Rüyanda bir melek gelip arzu ettiğin ve öğrenmek 
istediğini sana bildirir. Her hususta Allah c.c. ın izniyle sana 
rehberlik eder. 
 

      4. Bir belaya veya çok zor bir duruma düşen kimse, bu belayı 
defetmek ve zor durumdan kurtulmak isterse: Akşam namazı ile 
yatsı arası bin (1000) defa İhlâs suresini okuyup, o bela ve zor 
durumdan kurtulmak için dua ederse, Allah Teala nın izniyle o kötü 
durumdan kurtulur. 
 

      5. İmam  Ahmed el Buni r.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: Her 
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ne tür bir dileği olan ve bu dileğine ulaşmak isteyen kimse sabah 
3, akşamda 3 defa İhlâs suresinin duasını okursa, Allah teala nın 
izniyle dilediği şeye ulaşır. 
 

      Okunacak İhlas suresinin duası budur: 
 

         ���(����A��� �w�G �)� �@�(�,���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<���*  �$�<���
 ���/ -)�      �"D����� �]���,��� �]��x �<���/�� e@!(�,�? �� �@�%�� �  ����K �Q	:  -)

          �<���� ��5�L���,�6���� e@�&�� ����/ 	�D����6�� m@�&�� �]���p�(�\ �b�%�� �@�&��
           �@�(!I�� -)�� �@�&�� -)����K �Q	: e@�&�� DQ	\ �'�/ �w�G��. ��5�5�v���� e@�&��

            �@�: ���K �'�?��. ��#���� �@�&�� ���	C	\ �]�� �'	M�. �"���� �@����. �"���� �@���. �"�� �d
  �. 9��&��. �"�V��_��.   �� ���Ux��. 	
!�����. �8�9%�:�    �@�(���. �_������. ��>�L��& �N�:

�"D����� �]���,��� �]��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ -)� �$����  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve 
sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi 
ve sellim. Kul hüvallâhü ehad. Leyse kemislihi ehadün lâ 
tüsallitu alâ ehadin ve lâ tühavicenî ilâ ehad. Ve ağninî yâ 
rabbi an külli ehad. Kul hüvallâhü ehad. Allâhüs samed. Lem 
yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. İlâhî yâ 
men hüve kadîmü yâ dâimü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ evvelü 
yâ âhiru akdı hâcetî yâ ferdü yâ samedü Ve sallallâhü alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

      6. İhlâs suresi ile celb yapmak istersen, Cuma gecesi İhlâs 
suresini 1002 defa okur ve her okumanın sonundada şu kasemi: 
 

         �u���g�* �@�(!I�� �@���/��.�� �@�&������ �@���/ ��.�� �'�(�&!��� �@���/��. �Q$\���6
,�* �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �2!��,�(�* �2� �W	� �'�*� �7�W	� �z%�%�#�6���<�+ ��? 
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�K �'�? �]� ��@�E�>�A�614��9��� �s�T  
 

Tevekkel yâ abdurrahmân ve yâ abdulvâhid ve yâ abdus 
samed bi celbi ve tehyîci fülân ibni fülânete bi mehabeti 
fülânete binti fülânete bi hakki mâ ta'tekıdûnehü min hâzihis 
sûreten. 
okursun. Bundan daha kuvvetlisini ve hızlısını yapmak istersen, 
matlubunun elbisesi parçasından alıp üzerine şu isimleri yaz: 
 

       e|�<�%���/ e|�	J�? e|�	J�? e0%�3�� e0%�3�� e0%�J�(�J�* e0%�J�(�J�* 
e|�	J���6 e|�	J���6 e|��%���/  

 

Batmetîşin batmetîşin etîşin etîşin metûşin metûşin alyûşin 
alyûşin tebtûşin tebtûşin  
 

Sonra bu parçayı fitil yapıp kandile tak. Kandilede saf ve temiz 
zeytinyağı koyup fitili yak. Fitil yanarkende İhlâs suresini duasıyla 
birlikte 1002 defa okursan, matlubun sana celb olur. 
 

      7. Sara için İhlâs suresinin aşağıdaki üçlü vefkini bir kağıda 
yazıp, yazdığını saralının alnına koyarsan, içinde Cin bağırarak 
çıkar ve saralı kişi Allah'ın izniyle şifa bulur. 
      İhlâs suresinin bu bu üçlü vefkinin unsuru ateş olup, yakıcı bir 
özelliği vardır. Bu mesele sahih olup mücerrebdir. 
      Unsuru ateş olan İhlas suresinin üçlü vefki budur: 
 

 
 

      8. İleri gelen insanların ve Hakimler yanında kabül olunup, 
saygı görmek istersen: İhlâs suresinin sekizli hatemini iyi bir saatte 
yaz. Yazdıktan sonra hatemi bir sopaya as ve yedi gece hatem 
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sopada asılı kalsın. Sende her gece İhlâs suresini 1002 defa oku. 
Yedi gece okuduktan sonra hatemi alıp devamlı üzerinde taşırsan, 
seni sevindirecek şeyleri Allah Teala'nın izniyle görür ve muradına 
ulaşırsın. 
     İhlâs suresinin sekizli hatemi budur: 
 

 
 

      9. İhlâs suresinin yukarıdaki sekizli hatemini bir kağıt üzerine 
Cuma günü birinci saat olan zühre saatinde yazıp, bu yazdığını bir 
malın içine veya evine asarsan, bereket ve korunma hususunda 
acaiplikleri görür ve o eve bereketle hayrın indiğini müşahede 
edersin. Hırsız ve düşmana karşı büyük bir hicab olup, evinle 
malların korunur. 
 

     10. Uzun bir yolculuğa çıkacak olan kimse yukarıdaki İhlâs 
suresinin sekizli hatemini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, elinde 
veya başında taşırsa, Allah c.c. ın izniyle güzel bir yolculuk yapar 
ve kazasız, belasız, sağ salim evine döner. 
 

     11. İhlâs suresinin yukarıdaki sekizli hatemini bir kağıt üzerine 
yazdıktan sonra eline veya başına koyup, ileri gelenlerin veya 
Sultanın yanına girersen, Allah Teala nın izniyle aziz ve hürmetli 
olursun. Senin hacetinide hemen yerine getirirler. 
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      12. İhlâs suresinin yukarıdaki sekizli hatemini bal ve yağmur 
suyu ile bir kağıt üzerine yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu 
suyu matlubuna içirirsen sana ram olup çok sever. 
      Allah ve Rasülüne yemin olsun ki, bunda hiç şüphe yoktur. Ey 
kardeş! Bunu yazıp bütün hayırları celbet, uzak yakın bütün korku 
ve kötülükleride Allah'ın izniyle def edersin. 
 

      13. İşlerinde başarılı olmak ve bütün hastalıklardan da Allah'ın 
izniyle şifa bulmak için, İhlâs suresinin şu sekizli hatemini  
 

 
 

misk, zaferan ve gülsuyu ile Perşembe günü birinci saat olan 
müşteri saatinde yaz. Allah rizası için iki rekat hacet namazı kıl. 
Birinci rekatta Fâtiha ile İnşirah, ikinci rekatta Fâtiha ile Nasr 
surelerini oku. Namazdan sonra Allah Teala hazretlerine 313 defa 
tevbe istiğfar et. 313 defa salavati şerife getirip, 1002 defa İhlâs 
suresini oku. Her 100 defanın başında da bir defa: 
 

       �Q%�����<������.�� �Q<%�V��M%�?��.�� �Q<%�V������L��.�� �Q%�V��%�:��G��. �u�L�� 
���Z�	����* �<� ��@�/����� �Q%�V��%�C���\��.�� �Q%�V��(���(����.�� �Q%�V��%�5�/��.  
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  ���?�� ��#�>�5�?�� H�@�I�E�?       �� �@�%<���� �Q%���g��� �+�,��� �����(��� �+�,�* �
e@!(�,�?� � �"$����� �]�%���/ -)� �$����&����� �s��6�� H�T$����� �Q.�f�5!>*   

 

Ecib yâ Rukyâîl ve yâ Cebrâîl ve yâ Mîkâîl ve yâ İsrâfîl ve yâ 
Anyâîl ve yâ Semsemâîl ve yâ Kesfeyâîl ve sâıdûnî bi bülûğı 
maksadî ve müntehâ emelî bi hakkil melikil hakkil celîl. Ve 
seyyidinâ Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selemellezî atâhül 
vahye vet tenzîl. 
 

Bu kasemi okursun. Amelini tamamladıktan sonra hatemi üzerinde 
taşırsın. Bu ameli yapan kimse büyük bir sırra nail olur ve her 
işinde başarılı olup, bütün hastalıklardanda Allah Teala nın izniyle 
korunup şifa bulur. 
 

      14. Kırk gece yatsıdan sonra aşağıdaki duayı okuyan kimseye 
İhlâs suresinin hadimleri, okuyanı hayatının sonuna kadar insanlar 
dan hiç kimseye ihtiyacı olmayacak şekilde bir rızık kapısı açarlar 
ve büyük bir servet verirler. Okurken devamlı güzel kokulu bir 
buhur yakılır. 
      Okunacak dua budur: 
 

           e0<�:�� �@�(!I�� -)�� �@�&�� -)����K �Q	: �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
         �u<�L�� ew��A���= ew��A���= ej%���[���= ej%���[���= e0�E�? e0�E�? e0�:��
         �"�� �+�,�* �u�%�k��� �'�? ��>�E�C�  �u���g�* �Q$\���6�� H�@�5�#��� �@�?��&��*����.

�@���.�@�&�� ���	C	\ �]�� �'	M�. �"���� �@����. �"����   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul hüvallâhü ehad. Allâhüs 
samed. Akşin akşin makşin makşin şelşelîın şelşelîın şelûbin 
şelûbin ecib yâ ebâ hâmidel hindî ve tevekkel bi celbi nefekatî 
minel ğaybi bi hakki lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü 
küfüven ehad. 
 

      15. İhlâs suresi ile matlubunu heyecanlandırmak istersen: İki 
rekat hacet namazı kılıp, bir avuç temiz tuz üzerine 1002 defa 
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İhlâs suresini oku. Her okumanın sonundada aşağıdaki İzmârı 
okuyup tuzun üzerine nefes et. Daha sonra avucundaki tuzu ateşe 
at. Matlubun seni gördüğü zaman çok heyecanlanır. Seni bir an 
olsun görmeden duramaz. 
      Her defanın sonunda okunacak İzmârı budur: 
 

      ��?�� �2�C.��![�� �4�G�9��� �s�T�K �8�!@�U��. �"	M�%���/ �Y�(���:��   �"$��M�>�? �� �� 
           ����<�* ��T<�\�� ��T�\ ��	��A�C�6 �7�� �2�§���M��� �;��(������ �'�? �"	M�%���/ �]�*
        e|�G�� e|�G�� e|�	J�#�? e|�	J�#�? e|��%�E�= e|��%�E�= e|��%�K e|��%�K
           �W<�� 12<�>�k�* �"�#%�6�c<�6 �Q�* e|��.��.�G�� e|��.��.�G�� e|��.�G�� e|��.�G��

���. �2�/�!���� �Q�g�A���� ��&������� �7���	a�5�. �"�K���� ��K!_�G �7��A%�J�>*  
 

Aksemtü aleyküm yâ huddâme hâzihis sûretiş şerîfeti ve mâ 
ena mütekellemü bihi aleyküm minel esmâil kerîmeti en tefalû 
kezâ ve kezâ bi sirri heyûşin heyûşin şakmûşin şakmûşin 
mathûşin mathûşin erşin erşin eryûşin eryûşin eryâyûşin 
eryâyûşin bel te'tîhim bağteten felâ yestetîûne raddehâ ve lâ 
hüm yenzurûne elvâhan elacele essâate. 
 

      16. Bir kimseye irsali hatif göndermek istersen: Dört aded kağıt 
üzerine Ayetel kürsiyi yazıp, bu yazdığın kağıtları mekanının dört 
tarafına koy. Sarfı umarını yaptıktan sonra , muklil ezrak, lüban ve 
kizbere buhurlarını tüttürerek aşağıdaki azimeti 700 defa matlubun 
hasıl olana kadar her gece okursun. 
      Okunacak azimet budur: 
 

  �� e0�E�? e0�:��        �Q	: �+�,�* ��T�\�� ��T�\ ��	��A����� H�@�5�#��� �7��@�(�&��. �u�L
�@�&�� ���	C	\ �]�� �'	M�. �"���� �@����. �"���� �@���. �"�� �@�(!I�� -)�� �@�&�� -)����K 

 

Akşin makşin ecib yâ hamdânel hindî vefalû kezâ ve kezâ bi 
hakki Kul hüvallâhü ehad. Allâhüs samed lem yelid ve lem 
yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. 
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      17. İhlâs suresi ve Cim ( ) harfinin sırrı ile çok seri bir celb 

yapmak istersen: Matlubun vücuduna temas etmiş elbise üzerine 
53 defa içiçe cim harfini, cim harfinin aralarınada matlubun ismini 
hurufu mukatta' olarak ve parçanın arkasınada aşağıdaki Tevkili 
yaz. Bu parçayı fitil gibi büküp, kandile tak. Kandilin içine saf ve 
temiz zeytinyağı koy ve fitili yak. Fitil yanarken İhlâs suresini Tevkil 
ile birlikte 53 defa oku.  
      Elbise parçasına yazılacak Tevkil budur. 
 

        �)��*�� �;��.�����M����� �2�(�a�A��� �4!f�A�*�� �X������g��� �
��(�L �s��g�* �Y�����L
         �<<�*����,�? �j�? ��*�	��J�? �Y�����L �@�(!I�� �_���C��� �@�&���� �@�&������

     �u%�g�(��� �u.���E��� �H���� mu%���& ��� �b�%���� �u�L��  �Q%�V��%�J�E���3��. 
           �Y<�5�* �2� �W	� ����� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���g�* �"%�g��� �~���& �8�_��U��.
           ez%<�g�� ��<�K�� ez%���g���>�* ez%�g��!>����� ������ �'�? ��%�� ��(�* �2� �W	�
          �z�K��<���� �<�� �b�(![<��� ez%�L���\ ez%�L���. ez%�L�G�� ez%�g�����/��

�L       <�L�� �_����A��� �w���* ���%���/ �Y�(���:���� H�_�!��L ���>���A   �<�#9.�� �u
 ���K�$J�� �̀ �9���         �2<� �W	� ����� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���g�* �Q%�V��%�J�E���3 

��&������� �2� �W	� �Y�5�*�Q�g�A���� �2�/�!���� �* � -)� �F�G�"	M�%���/�� "	M%��  
 

Celebtü bi câhi cemâlil ceberûti ve bi ızzetil azameti vel 
kibriyâi ve billâhil vâhidil ahadil ferdis samedi celebtü matlûbî 
mea mahbûbî ve leyse lî habîbün siveyel karîbil mücîbi ecib 
yâ talkatyâîl yâ hâdime harfil cîmi bi celbi fülân ibni fülânete 
ilâ fülânete binti fülânete bimâ fîke mines sirri ve et telcîcin bi 
telcelîcin ve hüvelcîcin va'velcîcin ercîcin yercîcin kercîcin 
eşşemsü fî elvec cealtüke cevvâdî ve aksemtü aleyke bi rabbil 
ıbâdî ecib eyyüher rûhut tâhiru talkatyâîl bi celbi fülân ibni 
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fülânete ilâ fülânete binti fülânete elvâhan elvâhan elacele 
elacele essâate essâate bârakallâhü fîküm ve aleyküm. 
 

      Amelini tamamladıktan sonra matlubun olan kişi çok seri bir 
şekilde yanına gelir. Bu ameli yatsı namazından sonra herhangi bir 
gecede yaparsın. 
 

      18. Bir kimseyi celb etmek istersen: İhlâs suresini Binbir (1001) 
defa oku. Ama her yüz (100) defada bir, İhlas suresinin aşağıdaki 
mübarek Azimetini bir defa oku. Her yüzde bir(1) defa Azimeti okur 
ve bin İhlası okuduktan sonra bir defa daha okur ve ardından bir 
kez daha Azimeti okursun. 
    Okunacak İhlası şerif in azimeti budur: 
 

             �<�%�Kx��. !"<�#$���� m@<�&��- )� ���K �Q	: �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
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�,�*��   �� !"�#$���� �Q%�J�#�J�#�? �+   � �W	� �u���: ����������� �����&  �2� �W	� �Y�5�*�2



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 248 

   ���� m�������� mG����:���� m8��� ��     �2�����J�* ��6�c�. �!>�& �w���[�6���� }Q�\�� 
   �&�G�� ���K���1a����&m��%�U -)��� �'�%�A����"       �@<���. �"<�� �+�,�*�� ���(�&�!��� 

      �� �Q%�V��(���(����. �u�L�� ¦�%�K����=��. ��%�Kx ��. !"�#$����   �'�? ���?�!@�U�� �Y� 
 �2!%�i�G������ �2!%� ��&�9���         �+<�,�*�� �@<���. �"�� �+�,�*��o ��(�&����. �Y� ����� 

     �*�� �2!%�=���A��� �"�V����E����* �Q$\���(���� �Q�M�%�3��. �����(���<�,  �Q%�J�%�J�#�: �+
 �� !"�#$����    �5�* �2� �W	� �u���: ���������� �����&     mG����: ���� m8��� �� �2� �W	� �Y

          �'�%�A��� 	2�����J�* ��6�c�. �!>�& �w���[�6���� 	Q	\�c�6 ���� m8��G�� ���� m��������
           �@<����. �"���� �+�,�*�� ���(�&$���� �"�&�G�� ���K�� �"	M�� -)� ���C�k�. �8���%����

   �� ��%�K���=��. ��%�Kx��. !"�#$����       �'<�? ���? �!@�U�� �Y� �� �Q%�V��M�?��. �u�L
       �@����. �"���� �+�,�*�� �7��:���* ��. �Y� ���� �2!%�i�G������� 2!%� ��&�9���   �+<�,�*��

       �Q%�J�%�J�#�� �+�,<�*�� �2!%�=���A��� �"�V����E����* �Q$\���(���� �j���5�?��. �����(���
  ������ �����&�� !"�#$����        mG���<�:���� m8��� ��� 2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �u���: ����

  �� ���� m��������   ���[�6���� 	Q	\�c�6 ���� m8��G  ���6�c�. �!>�& �w �2�����J�*   �'�%�A��� 
           �]<�� �'	M�. �"���� �+�,�*�� ���(�&�!��� �"�&�G�� �Y� ���� 9�9S�� ���5!��? �� ��

 ��. !"�#$����        �'<�? ���?�!@�U�� �Y� �� �Q%�V��%�������. �u�L�� ��%�K����=��. ��%�Kx
         �]<�� �'	M�. �"���� �+�,�*�� �|�G��#�(�=��. �Y� ���� �2!%�i�G������ �2!%� ��&�����



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 249 

�+�,�*��   ���(���� ���E�I����. �����(���       �+<�,�*�� �2!%<�=���A��� �"�V����E����* �Q$\
%�J�J�#�#�            �2<� �W	� �Y<�5�* �2� �W	� �u���: ��� �������� �����&�� !"�#$���� �Q

    �� ���� m�������� mG����:���� m8��� ��   ���[�6���� 	Q	\�c�6 ���� m8��G   �<!>�& �w
���6�c�. �2�����J�*            �Y<� ���� �<�5�(�&�G��� �<�5�����C�v��� �<!5�?�� ��5!*�G �'�%�A��� 

�&�!������%�U         �u<�L�� ��%�K����=��. ��%�Kx��. !"�#y���� m@�&�� ��	C	\ �+�,�*�� ���(
         �<�. �Y� ����� 2!%�i�G������ �2!%� ��&�9��� �'�? ���?�!@�U�� �Y� �� �Q%�V��%�5�/��.
           �Q<$\���(���� ���p�><�= ��. �����(��� �+�,�*�� m@�&�� ���	C	\ �+�,�*�� �N�%�*��

�"�V����E��c*  �,�*�� �2!%�=���A���    �� !"�#$���� �Q%�J�J�#�#�L �+   �������<���� �����&
       ����� m�������� mG����:���� m8��� �� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �u���: ��    �c<�6���� m8��G

    �2�����J�* ��6�c�. �!>�& �w���[�6���� 	Q	\  �"�&�G��� ���C�v� �w�G �Q	:�� �'�%�A��� 
��        !"�#$���� �H�!@�= �
x eX�������� �H�� ��_�� �+�,�* ���(�&�!������%�U �Y� ��

          �'<�? ���?�!@<�U�� �Y<� �� �Q%�V��%�C���\��. �u�L�� ��%�K����=��. ��%�Kx��.
       eX�������� �H�� ��_�� �+�,�*�� �7��(�%�?��. �Y� ���� �2!%�i�G������ �2!%� ��&�����

 !@�= �
x  ��. �����(��� �+�,�*�� �H�$\���(���� �¥�a�i��  �2!%<=���A��� "�V���E����* �Q
         �Y<�5�* �2� �W	� �u���: ����������� �����&�� !"�#$���� �Q%�J�J�#���� �+�,�*��

     �G�� ���� m�������� mG����:���� m8��� �� �2� �W	� ���[<�6 ���� 	Q	\�c�6� ���� m8� �w



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 250 

  �!>�& �2�����J�* ���6�c�.      �.  �+�,�*�� ���5�? �@.�G	� �'�%�A���    �Y<� �� Q�g�5�C�E�(���
�j%�(�L��  ���� ��� ����/��     <����L�G�� �����%�U�� ���/��%<�=���� ���/����6 ��

�Q�K����    �"%�a�A��� �����A��� �)��* ���>�M���(�?       mG�	M<�=��. mG�<!��L��. m_������. 
�#����. mY�*�����.t��\�q��. ml���U��. ml  

 

      Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvallahü ehad. Allahümme 
Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ente ve huddamike 
miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Müzhib ve bi hakki 
Kul hüvallahü ehad. Ve bi hakkil Hayyil Kayyümil Meliki Ebced 
elmüvekkeli bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Littahtıl. 
Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la 
nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la te’külü 
ve la teşribü hatta ye’ti bitarfetil ayn. Vedhılna fi rahme tike ve 
ente erhamür rahimin.  
      Ve bi hakki Allahüs samed. Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen 
ecib Ya Cebrail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel 
ardıyyeti ve ente Ya Mürreh ve bi hakki Allahüs samedü ve bi 
hakkil meliki Ya Hevzah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve 
bi hakki Mehtahtıl Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete 
binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la 
eramin ve la eklün ve La teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. 
Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamer rahimin.  
      Ve bi hakki Lemyelid. Allahümme Ya Ahiyyen Ya 
Şerahiyyen ecib Ya Semsemail ente ve huddamike miner 
ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ahmer ve bi hakki Lem 
yelid ve bi hakkil meliki Ya Taykel el müvekkilü bil kavaimil 
arşiyyeti ve bi hakki Kahtaytil. Allahümme ıhrik ve sehhirli 
kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la 
sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi 
tarfetil ayn. El yevme yağfirullahü leküm ve hüve erhamür 
rahimin.  
      Ve bi hakki Ve lem yüled. Allahümme Ya Ahiyyen Ya 
Şerahiyyen ecib Ya Mikail ente ve huddamike miner 
ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Bürkan ve bi hakki Ve lem 
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yüled. Ve bi hakkil meliki Ya Mensa’ elmüvekkilü bil kavaimil 
arşiyyeti ve bi hakki Fehtaytil Allahümme ıhrik ve sehhirli 
kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la 
sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi 
tarfetil ayn. İnni messeniyed durru ve ente erhamür rahimin. 
Ve bi hakki Ve lem yekün lehü. Allahümme Ya Ahiyyen Ya 
Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ente ve huddamike miner 
ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Şemhureş ve bi hakki Ve 
lem yekün lehü ve bi hakkil meliki Ya Feskar elmüekkilü bil 
kavaimil arşiy yeti ve bi hakki Nehtahtil Allahümme ıhrik ve 
sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun 
ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti 
bi tarfetil ayn. Rabbena amenna Fağfirlena verhamna ve ente 
hayrur rahimin.  
      Ve bi hakki Küfüven ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya 
Şerahiyyen ecib Ya Anyail ente ve huddamike miner 
ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ebyad ve bi hakki 
Küfüven ehad. Ve bi hakki Ya Şetsah el müvekkilü bil kavaimil 
arşiyyeti ve bi hakki Cehlattil Allahümme ıhrik ve sehhirli 
kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la 
sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi 
tarfetil ayn. Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin. Ve 
bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi Allahümme Ya Ahiyyen 
Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner 
ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Meymun. Ve bi hakki 
edünayi esbaütün ali şeddayi ve bi hakkil meliki Ya Zedzağ el 
müvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Lahhattil 
Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la 
nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü 
ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Üridü minke ve bihakki 
Ya Limukfencil ente ve cemia a’vanike ve itbaıke ve eşyaıke 
ve haylüke ve ricalike ve ehli memleketike billahil aliyyül azim. 
Ya Ferdün Ya Cebbarün Ya Şekürun Ya Sabitün Ya Zahirun Ya 
Habirun.. 
 

      19. Bazı alimler İhlâs suresi hakkında güzel bir halvet şekli tarif 
etmişlerdir. Bunun için: Perşembe gününden başlayarak oruçlu ve 
riyazatlı olarak 15 gün halvete gir. Her farz namazın arkasından 
İhlâs suresini Peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. e 
salavat ile 1000 defa oku. Her 100 defanın sonunda aşağıdaki 
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daveti 1 defa oku. Halvetin sonu olan 15. günün Cuma gecesi 
yanına 3 kişi girer. Yüzleri ay gibi güzeldir. Sana selam verip 
kendilerini tanıtırlar. Sen onların selamını aldıktan sonra sana ne 
isteiğini sorarlar. Onlara şöyle dersin. ''Sizleri ne zaman çağırırsam 
yanıma gelin ve Allah c.c. yanında kötü olmayan isteklerimi yerine 
getirin''. Sana şöyle hitap ederler. ''Senin davetine icabet ettik, 
ama senin şu anlaşmaya uyman gerekir. Bu günden sonra ne 
soğan ne de sarımsak yiyeceksin. Bir günah işlemeyecek yalan 
söylemeyecek ve sürekli olarak Perşembe günleri, haram olan bir 
güne denk gelmediği sürece oruçlu olacaksın. Sürekli olarak 
Cuma ve Cumartesi günleri kabirleri ziyaret edip, İhlâs suresini 11 
defa okuduktan sonra sevabını ölülere bağışlayacaksın.'' Söylemiş 
oldukları şartları kabül et. O zaman seninle tokalaşıp arkadaş ve 
dost olurlar. Onlara şöyle dersin: ''Sizlere ulaşabileceğim bir işaret 
veriniz!'' O anda her birisi kendi ismini söyler ve şöyle derler. İhlâs 
suresini bir defa oku ve Ey fülan gel dersen hemen gelirim. Sana 
üç sır verirler. Birincisi Tayyıl ard için, ikincisi yemede ve içmede, 
üçüncüsüde hazineleri açıp, malları celb etmekte kullanmak için. 
Bu üç sırra iyi sahip ol ve Allah Teala ya hamdet. 
      İhlâs suresinin daveti budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bihi nesteînü Allâhümme innî 
eselüke yâ rabbi bi kâfil kudreti vel ihâtati ve bi lâmil levhi vel 
lutfi ve behâil heybeti vel hidâyeti ve bi vâvil vahdâniyeti vel 
vasli en tecale lî kudreten ve ihâtaten ala dekâikıl kâinâtil 
levhıyyeti mübtehicen bi hâil behyeti vel hidâyeti mühtediyen 
yâ hâdî limen şi'te hidâyetehü entel hâdî limen istehdâke yâ 
men tenezzehü an cemîıl cihâti vet ta'tîlâti vet tağayyarâti vel 
havâdîsi vel karîni ven nazîri veş şerîki ved dıddi ven neddi 
vel aksâmi vel adedi ves sâhibeti vel veledi kul hü vallâhü 
ahad. Fî deymûmiyyeti mülkihil kadîmi min ğayri tahvîlin ve lâ 
zevâlin ve lâ tecessümin allâhümme innî eselüke bi vâvil 
vahdâniyyetil vâhidiyyeti bi elfil ma'tûfillezî hüve aslü 
enşeetid devriyyeti ve bi hâil hayâtil ezeliyyeti ve bi dâlid 
devâmil ebediyeti min ğayri hasrin ve vikkatin ve adedin ve lâ 
sâhibetin ve lâ veledin entellâhül vâhidül ahadül ferdüs 
samedü. Allâhümmec alnî vâhiden minel ahâdi ve ferden 
minel efrâdi ve meddinî bi neşeyi min neşeti rûhâniyyetil elifil 
ma'tûfil lezî hüve aslin neşetid devriyyeti hattâ ehûdu bi avni 
zâlike bi hâril mukarrabînel efrâdi ve ahyâ nefsî bi nefhatin 
hakîmetin min nefhâtike ve rûhâniyyeti mümiddetin lî bi azîmil 
imdâdi hattâ ekûne râciyyen min ehlis seâdeti vel irşâdi 
vâcihan beyne ıbâdike ilâ yevmil mîâdi Allâhüs samed 
allâhümme innî eselüke bi sâdis sıdki ves sabri ve mîmil 
meliki vel mecidi ve bi yâil yakazati vel yakîni en tecalenî 
allâhümme sâdikan sadûkan sıddikan mâliken melîken 
mümecciden nâhidan bil yakazati mu'tekidan bil yakîni 
memdûden min azîmi keremike bi sıddiki min melâiketike ve 
fethan min ındike esteînü bihi alâ islâhi hâlîd dünyâ vel âhirati 
vecalhü avnen lî alâ mâ ürîdü min ğayri âbikin bi makarrihi ilel 
ebedi yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü 
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küfüven ahad. Allâhümme ekfinî bi kâfi kifâyetike hattâ lâ 
eltecîü ilâ ehadin min halkike ve nevvirnî bi nûran nûrâniyyeti 
zâtike hattâ efûze bi dıyâil fevzi ven necâti beyne ıbâdekel 
mukarrabîne inneke alâ külli şeyin kadîrun ve bil icâbeti 
cedirun yâ erhamer râhimîn. 
      En sonunda şu zecri azimi okursun: 
 

   �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*        �G���I<�(��� �8$W<�A��� �����(��� �)� �"���* 
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-)� �;��i���.��? DQ	\ �'�? �2�/�!���� �Q�g�A���� ��&������� *  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhil melikil allâmil musavviri 
cemîıl enâmil azîmi şe'nühü elkaviyyü sultânühül mucîbü 
limen deâhül vâhidil ahadil ferdis samedillezi lem yelid ve lem 
yûled ve lem yekün lehü küfüven ahad. Ecib yâ abdulvâhid ve 
ente yâ abdussamedü ve ente yâ abdurrahmânü billezî 
halakaküm ve sivâküm vefalû mâ âmiruküm bihi min külli mâ 
yerdâ allâhü elvâhan elacele essâate. 
 

İHLÂS SURESİNİN KASEMİ 
       Bazı alimlerden zikredilen, çok güzel bir hizmet olan Hevteriye 
diye isimlendirilen ve meşhur bir yöntem olan bu kasem İhlâs sure 
sine ait sırlardandır.  
      Hevteriye kasemi budur: 
 

            �<�6�� �<�6�� e��C�* e��C�  e|�	: e|�	: e|�	\ e|�	\ e��6��#�* e��6��#�*
�%����. �u�L��-)�� �@�&�� -)����K �Q	: �+�,�* ��T�\�� ��T�\ ��	��A����� ��6�� �@  
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 �@�(!I���@�&�� ���	C	\ �]�� �'	M�. �"���� �@����. �"���� �@���. �"��  
 

Behûterin behûterin kûşin kûşin kûşin kûşin nefahın nefahın 
etâ etâ ecib yâ seyyid etâ vefalû kezâ ve kezâ bi hakki Kul 
hüvallâhü ehad. Allâhüs samed. lem yelid ve lem yûled ve lem 
yekün lehü küfüven ehad. 
 

      Hevteriye Kasemine tasarruf etmek istersen: Üç gün riyazatlı 
ve oruçlu olarak Hevteriye kasemini sabah, öğle, ikindi ve akşam 
namazlarından sonra 200 defa, yatsı namazından sonrada 202 
defa oku. Üç günü bu tertip üzere tamamladıktan sonra Hevteriye 
kasemini kullanma hakkına sahip olursun. 
 

      1. Bir kimseyi kendine muhabbetle heyecanlandırmak istersen: 
Pişmemiş çömlek parçası üzerine cavi ve kündür buhurlarını 
tüttürerek Hevteriye kasemini yaz. Sonra çömlek parçasını ateşe 
koyup, Hevteriye kasemini 1002 defa okursan, matlubun seri bir 
şekilde yanına gelir. Gecikmesi ancak yol mesafesi kadar olur. 
 

      2. Kayıp olan bir kimseyi celb etmek istersen: Beyaz kağıttan o 
şahsın şeklini çizip şeklin göğsüne kasemi, şeklin başınada kayıp 
olan kişinin ismini yaz. Yazdıktan sonra şekli nar dalına asıp 
kündür ve cavi buhurlarını tüttürerek kasemi üzerine 1002 defa 
oku. Daha sonra şekli rüzgara karşı havaya asarsan, kayıp olan 
kimse en kısa zamanda gelir. 
 

      3. Bir kimseyi sara etmek istersen: Sara etmek istediğin kişinin 
avucuna şu Echezetın hatemini: 
 

  r   

   �  L  
 �  

 

İsimleride parmaklarına yaz. Sonra kasemi adetsiz olarak sara 
olana kadar okursan, o kişi sara olur. 
      Yahut sara etmek istediğin kişinin avucuna kasemi yazıp o kişi 
sara olana kadar kasemi üzerine okursan, o kişi sara olur.  
 

      4. Bir zalimi cezalandırmak istersen: Arabi ayın son Salı günü 
kırmızı renkli bir kağıt alıp kağıdı mür ve hantit ile buhurladıktan 
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sonra aşağıda gelecek olan isimlerin beşli vefkini kağıdın üzerine 
yazıp, kasemi üzerine 501 defa oku. Yarım ratıl (390 gr.) kadar bir 
et kes ve kağıdı etin içine koyduktan sonra eti diküp havaya 
astıktan sonra üzerine kasemi 501 defa oku. O et kurudukça zalim 
kimse hastalanır. 
      Şayet okumada ve yazmada şu Ayeti kerimeyi: 
 

��c���Y�:���>�&��� mG��  �]%�� mG��I�/�� ��#�*�  
 

Feesâbehâ i'sârun fîhi nârun fahterakat. 
eklersen, o kimseyi sıtma tutar. Allah Teala dan kork! Bunu şeriata 
uygun olarak müstehaka layık olana yap. 
 

      5. Seri bir şekilde birini celb etmek istersen: İsimleri matlubun 
vücuduna temas etmiş elbise parçasına Cuma, Cumartesi veya 
Pazar gecesi yaz. Yazdığın parçayı fitil haline getirip, bir lambaya 
zeytin yağı koy ve fitili lambaya tak. Fitili yak ve fitil yanarken 
kasemi 1002 defa okursan, matlubun seri bir şekilde yanına gelir. 
 

      6. Bir kimseye İrsali hatif göndermek istersen: Perşembe günü 
oruçlu olarak aşağıda gelecek olan isimlerin beşli vefkini bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra  yazdığını bir dala asıp, yatsı namazından 
sonra kasemi buhur tüttürerek 1002 defa veya vefk dönene kadar 
oku. Vefk döndüğü an dilediğin şey Allah c.c. ın izniyle olmuştur. 
Huddam matlubuna giderek onun işini bitirir. 
      Bahsi konu olan isimlerin beşli vefki budur: 
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MUAVVEZETEYN SÛRE'LERİNİN HAVASSI CELİLESİ 
      Muavvezeteyn, Kul eûzü bi rabbil felak ve kul eûzü bi rabbin 
nâs sûre-i şerifeleridir. 
 

      Ukbe bin Amir r.a. hazretlerinden rivayetle, hazreti Muhammed 
s.a.v. Muavvezeteyn sureleri hakkında şöyle buyurmuşlardır: 
 

�"����   <� 	� eX���.x ���6          �w��<�* 	���/�� �Q	: ���: !'�#	��p�?���. �"�� �2���%$��� �Y���f
�R�!5�� �w���* 	���/�� �Q	:�� �+���C��� 

 

Elem tera Âyâtin ünziletil leylete lem yera mislühünne kad kul 
eûzü bi rabbil felak ve kul eûzü bi rabbin nâs. 
(Baksanıza! Gece bana öyle Ayetler indiki onların bir benzeri daha 
görülmemiştir. Onlarda Kul eûzü bi rabbil felak ve Kul eûzü bi 
rabbin nâs tır). 
      Tirmizi r.a. hazretleri rivayet edip şöyle demiştir: Bu surelerin 
iniş sebebi Yahudi Lebid ibni Asam'ın kızları peygamber efendimiz 
hazreti Muhammed s.a.v. e sihir yaptıklarından dolayı peygamber 
efendimiz hastalandı. Bunun üzerine Cebrâîl a.s. Muavvezeteyn 
ile nazil oldu. Sihrin yerini, kimin yaptığını ve ne ile yapıldığını 
haber verdi. Rasulullah ashabı ile beraber Zervan isimli kuyuya 
gittiler. Kuyunun kapak taşının altından çıkarıp açtılar. İçinde 
Rasulullah s.a.v. ın tarağı ve saçı vardı. Birde mumdan bir timsal 
yapılmış, ona iğneler saplanmış ve de bir yay kirişi bulunmuştu. 
Üzerinde 11 düğüm vardı. Cebrail a.s. dedi ki; Ya Muhammed! 
''Kul eûzü bi rabbil felak'' de bir düğüm çöz. ''Min şerri mâ halak'' 
de bir düğüm çöz dedi. Böylece peygamberimiz her Ayette bir 
düğüm çözerek surelerin ikisinide bitirdi. Peygamberimiz bir hafiflik 
hissederek neşesi yerine geldi ve kendini dinç hissetti.  
 

      Ebi Said el Hudri r.a. hazretlerinden şöyle rivayet edilmiştir: 
Hazreti Muhammed s.a.v. cinlerden ve insanların kötü nazarından 
sık sık Allah c.c. a sığınırdı. Vaktaki Muavvezeteyn sureleri indi, 
onlar indikten sonra bu sureleri okumaya başladı ve diğer sığınma 
şeklini terk etti. 
      Kim! Bu Muavvezeteyn surelerini hergece okursa cinlerin, 
insanların ve vesvesenin şerrinden emin olur. 
 

      Bir kimse bu sureleri bir zalimin yanına girerken okursa, 
AllahTeala hazretleri okuyan kişiyi o zalimin şerrinden korur. 
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      Felak suresinin harfleri 73 aded olup, cümeli ebced ebced 
adedi 8736 dır. Nas suresinin harfleri 80 aded olup, cümeli ebced 
adedi 4987 dir. 
 

      1. Sihir bozmak için: Birbuçuk metre kadar uzunluğunda bir ipe 
çözülmesi kolay 202 adet düğüm at. Sihirli olan kimsenin önüne su 
dolu bir bardak koy. Sihirli olan kimse düğümlü ipi eline alıp, 
Besmele ile Felak suresini okur ve ilk düğüme üfürüp, hemen 
düğümü çözer. Düğümü çözerken, ''Bana yapılan sihri çözdüm'' 
der. Ardından Besmele ile Nas suresini okur ve ikinci düğüme 
üfleyip, hemen düğümü çözer. Düğümü çözerken ''Benim için 
yapılan sihri çözdüm'' der. Böylece Besmele ile Felak ve Nas sure 
lerini okuyup, bütün düğümleri çözdükten sonra ipi bardaktaki suya 
bırakır. Bu suyu sihirli olan kimse içtikten sonra ipi ateşte yakarsın. 
Sihirli olan kişi suyu içtikten sonra kendisinde büyük bir hafiflik ve 
sevinç hisseder. Zaman ilerledikçe Allah' ın izniyle eski sihhatine 
kavuştuğunu müşahede eder. Bu uygulama defalarca tecrübe 
edilmiş olup, sahihtir. Birçok kimse bu uygulama ile sihrin 
tesirinden kurtulmuştur. Bunun kıymetini bilmeli ve sihirli olan 
kimselerden gizlememelidirler. Başlangıçta çekilen Besmele-i şerif 
yeterlidir. Daha sonra Besmele çekilmesede olur. Ama okuma 
esnasında aralık yerde başka biri Üzerlik buhuru yakmalıdır. 
 

      2. Çocuğun korunması için: Muavvezeteyn sure lerini bir kağıt 
üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile yazıp, bu hirz çocuğun 
boynuna asılırsa, cin taslitinden, nazardan, hevam ve haşerattan 
Allah c.c. izniyle korunur. 
 

      3. Ruhani bir hasta üzerine tam bir itikat ve sadık bir kalp ile 
yedi gün boyunca 21 defa Muavvezeteyn surelerini oku. Daha 
sonra bir tabağa Besmele-i şerif  ile bu iki sureyi yazıp, yazıyı su 
ile sildikten sonra bu suyu ruhani hastaya içirirsen, Allah Teala nın 
izniyle şifa bulur. 
 

      4. Sihir iptal etmek için, sabaha karşı kalkıp güzelce bir abdest 
aldıktan sonra kıbleye karşı iki diz üzerine otur ve sihrin bozulması 
niyetiyle Bin (1000) defa Muavvezeteyn surelerini oku. Okuduktan 
sonra bir kağıt üzerine Besmele-i şerif ile bu sureleri yazıp, 
yazdığınıda üzerinde taşırsan sihir bozulur. O yazmış olduğun hirz 
üzerinde olduğu müddetçe Allah Teala hazretlerinin izniyle sihir 
tesir etmez. 
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      5. Celbi muhabbet ve teshiri kalb için: Hangi gece okumak 
arzu edersen, o gün riyazatlı olarak oruç tut. İftarını zeytin, hurma, 
kuru ekmek ve sebze ile açtıktan sonra tenha bir yere çekilerek 
yatsı namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı iki diz üzerine oturarak 
Bin (1.000) defa Nas suresini oku. Her Yüz (100) defanın sonunda 
da şu Azimeti oku: 
 

          �2<� �W	� �'�*� �7�W	� �u���E�* �R�!5����� �R���������� ��#9.�� ��	�$\���6�� ����%�L��
�* ����/ �]�����: ��	CDJ�/�� �4!_���(����� �2!��,�(����* �2�C.��![�� �4�G�9��� �s�T�K �+�,  

 

Ecîbû tevekkelû eyyühel vesvâsil hannâsi bi kalbi fülân ibni 
fülânete bil mehabeti vel meveddeti ve attıfû kalbihi alâ bi 
hakki hâzihis sûretiş şerîfeh. 

      Celbi muhabbeti arzu olunan erkek ise kalbihi ( ���B�+��) kadın ise 

kalbiha (����B�+��) dersin. Allah c.c. ın izniyle istediğin gerçekleşir. 
 

      6. Nas suresi ile irsali hatif: Bir kimseden bir hacetin veya 
alacağın olsa o kişde bunu sürüncemede bırakmak veyahutta 
yapmak istemese, onu mecbur etmek ve üzerine ervahı musallat 
etmek istersen; Üç gün riyazatlı olarak oruç tut ve üç gece yatsı 
namazından sonra Bin (1000) defa Nas suresini okuyup, her 
yüzde (100) de bir (1) defa şu azimeti: 
 

        ����/ ��	��U�_���� �R�!5����� �R���������� ��#9.�� ��	�$\���6�� ����%�L��  �7�W<	�
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Ecîbû tevekkelû eyyühel vesvâsil hannâsi ve edhulû alâ fülân 
ibni fülânete fî hâzihil leyleti vadribû bis suyûfi vel hırâbi ve 
eykuzûhü ve semmû lehü hâcetî ve ırrifûbi ismîve künyetî ve 
mahalî hakki hâzihis sûretiş şerîfeh. 
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     7. Nas suresiyle uyku bağlamak. Bir düşmana haddini bildirmek 
ve terbiye etmek maksadıyla uykusunu bağlamak istersen: Bir gün 
riyazatlı olarak oruç tutup yatsı namazından sonra tenha bir 
mekana çekilerek, Bin (1000) defa Nas suresini oku. Her Yüz 
(100) defanın sonunda bir defa şu azimeti: 
 

   ������� ��#9.�� ��	�$\���6�� ����%�L��       �c<�.�� �7�W	� �8���  �@�E�A�* �R�!5����� �R���
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Ecîbû tevekkelû eyyühel vesvâsil hannâsi bi akdi nevme fülân 
hattâ lâ ye'kil ve lâ yeşrabü ve lâ yenâmü bi hakki hâzihis 
sûretiş şerîfeh. 
 

okursan, düşmanın olan kişinin uykusu bağlanır, yemesi ve içmesi 
de Allah Teala nın izniyle kesilir. 
 

      8. Celbi muhabbet için: Sure-i Nas ı 1000 defa oku. Ama her 
100 defanın sonunda yedi (7) defa şu azimeti; 
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Erşin erşin karşin karşin ezreşin ezreşin keykemûşin 
keykemûşin mahtâtûşin mahtâtûşin nemûhin nemûhin ecib yâ 
vesvâs ve ente yâ hannâs vefalû kezâ ve kezâ bi hakki kâf hâ 
yâ ayîn sâd hâ mîm ayîn sîn kâf ve bi hakki âhiyyen 
şerâhiyyen edûnâyi esbâûtin âli şeddâyi ve innehü le kasem 
ün lev ta'lemûne azîm. Elvâhan 2 elacele 2 essâate 2 
okursan, seni mutlu edecek şeyi görürsün. 
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İNŞİRAH SÛRE SİNİN HAVASSI CELİLESİ 
      İnşirah suresi hakkında bazı alimler şöyle buyurmuştur: Bu 
mübarek sureyi okumaya devam eden kimsenin Hak Teala rızkını 
kolaylaştırır ve işlerindeki zorluğu giderir. 
      İbadette zorlanan kimse bu sureyi okumaya devam ederse, 
ibadet tembelliği gider ve yaşantısında düzelmeler olur. 
      Kim! Bu mübarek sureyi beş vakit namaz ardından okumaya 
devam ederse, Allah c.c. o kişinin her işini kolaylaştırır ve ümit 
etmediği yerden rızkını gönderir. 
 

      1. İnşirah suresini camdan bir tabağa yazıp bu yazıyı gülsuyu 
ile sildikten sonra, bu suyu içen kimseden üzüntü, keder, korku, 
endişe ve çarpıntı Allah Teala nın izniyle geçer. 
 

      2. Dünya ve ahiret işlerinden birinde sıkıntıya düşen kimse bu 
zodurumdan kurtulmak için: Abdest alip iki rekat namaz kılar ve 
namazda Fatiha dan sonra kendisine kolay gelen surelerden 
okuyup namazdan sonra kıbleye karşı oturup, İnşirah suresini 
harflerinin adedi olan 152 defa okusun. Sonra haceti her ne ise 
dua ederse, Allah Teala hazretleri o kişinin hacetini giderir. 
 

      3. Bazı arifler İnşirah suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır. 
Ezberlemekte zorlanan ve çok unutkan olan kimse için, İnşirah 
suresini bir kaba yazıp yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu içen 
kimse bu surenin bereketiyle unutkanlığı gider ve ezberlediği bir 
şeyi Allah c.c. ın izniyle unutmaz. 
 

      4. Perşembe günü Zühre saatinde misk, zaferan ve gülsuyu ile 
İnşirah suresini aşağıdaki tertip üzere yaz. Yazıyı su ile silip, bu 
suyu seni sevmesini istediğin kimseye içirirsen, Allah Teala nın 
izni keremiyle olacak olan acaiplikleri görürsün. 
      Yazılacak İnşirah suresi tertibi budur: 
 

���*<    ���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<  ���[<�  �"  <�� �̀   �F�G�@<� ��
          -)� �j�S<�. �����T�\ �Q.�����L��. �F�G�q�� ���5�/ ��5�A�i�� �� �@!(�,�?��.

    �� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �2!��,�?       �N�E� �� H�T$��� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: �
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         -)� �j�����. �����T�\ �Q.�����L��. �F���\�� ���� ��5�A���G�� �@!(�,�?��. �F���#��
             �j<�? $7��<�� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ��� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �2!��,�?

   $7�� �@!(�,�?��. ������. �����A���       ��!��. �����T�\ �Q.�����L��. ������. �����A��� �j�? 
        � �7�W	� �u���: ��� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �2!��,�? -)�     �����<�� �2<� �W	� �'�*

        �����T�\ �Q.�����L��. �u�v�G��� ���*�G ������� �@!(�,�?��. �u�I�5�� �Y�v����
   �Y�5�* �2� �W	� �2!��,�? �u�v���.        �+�,�* �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: ��� �2� �W	� 

��T�\�� ��T�\ �'�%�* �O$����6 �7�� �;��(������ �s�T�K 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem neşrahleke sadrek. Yâ 
Muhammed. Ve veda'nâ anke vizrak. Yâ Cibrîl kezâlike 
yedaullâhü muhabbete fülânete binti fülânete fî kalbe fülân 
ibni fülânete Yâ Muhammed. Ve rafa'na leke zikrak. Yâ Cibrîl 
kezâlike yerfe ullâhe mehabbete fülânete binti fülânete fî 
kalbe fülân ibni fülânete. Fe inne meal usri yüsrâ. Yâ 
Muhammed. İnne meal usri yusrâ. Yâ Cibrîl kezâlike 
yesserallâhü muhabbete fülânete binti fülânete fî kalbe fülân 
ibni fülânete. Fe izâ ferağte fensab. Yâ Muhammed. Ve ilâ 
rabbike ferğab. Yâ Cibrîl kezâlike yerğabü mehabbete fülânete 
binti fülânete fî kalbe fülân ibni fülânete bi hakki hâzihil esmâi 
en tüellefe beyne kezâ ve kezâ. 
 

      4. Bağlıyı çözmek için, Bir yumurtayı suda iyice haşladıktan 
sonra kabuğunu soyup, üzerine İnşirah suresini yaz. Yumurtayı 
uzunlamasına kesip yarısını damat, yarısınıda gelin yerse Allah 
c.c. ın izniyle bağı çözülür. 
 

      5. İnşirah suresinin şu mübarek duası rızık taleb etmek ve her 
türlü istekler için çok tesirlidir  
      Hergün sabah namazından sonra on (10) defa İnşirah suresini 
ve bir (1) defada bu duayı okursan, Allah'ın izniyle okuyanın rızkı 
çoğalır ve her türlü kötülüklerdende emin olur. 
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      Okuncak mübarek dua budur: 
 

           -)���<�. -)��. -)����. ��	��c���� �� �� !"�#$���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
           e@<!(�,�? �<�5�%���  ��� �]�>��	: H�T$�� �
���E����* �'.���U����� ����!����� �]������.

  �%���/ -)� �$����   �"$����� �]   �F�G�@� ���� �̀ ���[�  �"����  �̀ ���[�6 �7��   ���
  H�G�@�    �Y�&���= H�T$�� �"�������*��     �$���� e@!(�,�? ��5�%���  �G�@� �]�*

         -)��. -)����. �'�(�%�#�?��. �'�?���?��. �8�W����. �8�W�������*�� �"$����� �]�%���/ -)�
 �c���� -)����.   �������E�* ��	�        �"$�<���� �]�%���/ -)� �$���� ���%���  �+�& ���

  �F�G�q�� ���5�/ ��5�A�i����     �]���G�q���� �'�? �G�q����.      -)���<�. -)�<�. -)����.
        ���%���5�� �������E�* e��	����(�* �b�%�� H�T$�� �d�@�E��� ���?�W�M�* ��	��c������

 $���� e@!(�,�?     �"$����� �]�%���/ -)� �  �F���#�� �N�E� �� H�T$���   ���K�<����. 
         ���(���<$a�� �G��I<�*�� �'�/ ��5�C�U�� �����& ���%���/ ��C���.�� �'�3��*��. 

          �X����(!�<�� �]�* �Y�A���G H�T$�� ���(����* ��	��c���� -)����. -)��. -)����.
  ���i�G���� �]�* �Y�J���*��    ����%���,�� �������E�*��   �F��<�\�� ������5�A���G�� 

         �)� �7���	\�T<�. �'.�T$��� �'.���\�$T$�� ���\�T�* �� ���\���� ���\�����. �j����G��.
         �X����(!�<�� �+���U ��� �7���$M�C�>�. �"�#�*��5�L ����/�� ��_��A	:�� ��?��%�:

��T�K �Y�E���U��? ��5!*�G �̂ �G������ ��� ��,���� 1W�3��*  �G�!5�� �w��T�/ ��5�E��  
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         �s�T�K �8�_��U ����������6 �7���� ���A�(�L�� �+�V�W����� �j%�(�L �'�? �;����*
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���A�?��.         �j%�(�L �j���_ ����� ���A�(�L�� ����/ �F�_����/ �w�	�	: �O�J�/�� 

      �����?��. 	�%�C�&��. �O%�J����. ��5�/ �G��S�(���  -)����. -)��. -)����. �_��_����.  
   ����. 9w�G��. �_��_����. �_��_����.  �_��_     �8�9%�:�<�. 9��&�<�. �8�9%�:��. 9��&��. 

          �0�J����� �����. �@%�A�? ��. ���@���?��. �@%�g�(��� �|���A��� �����. �8�9%�:��. 9��&��.
   Q!A�� ���K �'�?��. �@.�@![��       H�T$�� ���#�L�� �G��5�* ��	��c���� �@.���.��(�� }
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  �&���* �Y� �� $���     �l�g�><���� ���*��T�/ �'�?�� 	�%�k�>���� ���>�(   ���<!%�v��. 
   ��5�p�v�� ���p%�k�>���(��� �. -)����. -)����. -)�     ���(�&�!��� �"�&�G�� ��. ���>�(�&���* 

  ��L�G�� ���>�(�&�G !"�#$����       B������� �'�%�/ �2�����3 ����C�  ����� ��>���M�6�W�� 
        �<���/ -)� �$���� ���(�&�!��� �"�&�G�� ��. ���>�(�&���* �]$�	\ �� �c�= ���

�]��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%���"D����� �]���,���   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke yâ Allâhü 
yâ Allâhü yâ Allâhü yâ ilâhel evvelîne vel âhirîne bil kavlillezî 
kultehü fî nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. 
Elem neşrahleke sadrek. En teşrahlî sadrî ve bil ismillezî 
şerahte bihi sadra nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi 
ve selleme ve bil islâmi yâ selâmü yâ mü'minu yâ müheyminu 
yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke bi kavlike fî hakki 
nebiyyike sallallâhü aleyhi ve selleme Ve veda'nâ anke vizrak. 
Yâ vizra men lâ vizra lehü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve 
eselüke bi kelâmikel kadîmillezî leyse bi mahlûkın bi kavlike li 
nebiyyike muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem Ellezî 
enkada zahrek. Yâ zâhiru yâ bâtınu lâ yahfâ aleyke hâlî ahfinî 
an ebsâriz zâlimîne yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke 
bismikellezî rafeat bihis semâvâti ve besatte bihil ardîne ve bi 
kavlike li habîbike Ve rafa'nâ leke zikrak. Yâ râfiu yâ zâkiru 
ezkirnî bi zikriz zâkirîne ellezî yezkürûnellâhe kıyâmen ve 
kuûden ve alâ cünûbihim yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel 
ardı Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılen sübhâneke fekınâ 
azâben nâri ente vikâyetî minel kavmiz zâlimîne yâ Allâhü yâ 
Allâhü yâ Allâhü eselüke bi muhkemi kitâbikel azîzi yâ azîzi 
a'zinî bi i'zâzi ızzihi kudretike ve yessir lî umûrad dünyâ ved 
dîni yâ hayra men yürcâ yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü Fe inne 
meal usri yusrâ. İnne meal usri yüsrâ. Eselüke en tüyessiralî 
küllü mâ teassera alâ bi teysîri minke yâ Allâhü yâ Allâhü yâ 
Allâhü Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike ferğab. Eselüke bir 
râğıbîne ileyke ve bil âyâtil beyyinâti vez zikril hakîmi en 
tuhfînî an ebsâri men yürîdünî bi sûi min cemîıl halâikı 
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ecmeîne ve en tüsahhiralî hâdime hâzihis sûretiş şerîfeti vel 
esmâi fî celbir rızkı ilâ haysü künte yâ muînü ve atfü kulûbi 
ıbâdike alâ ecmeîne ve fî defı cemîmıl mudârri annî yî latîfü yâ 
hafîzu yâ mübînü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ vedûdü yâ 
vedûdü yâ vedûdü yâ rabbü yâ vedûdü yâ hayyü yâ kayyûmü 
yâ hayyü yâ kayyûmü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel arşil 
mecîdi yâ mübdiü yâ muîdü yâ zel batşiş şedîdü yâ men hüve 
fe'alün limâ yürîdü eselüke bi nûri vechikellezî melet bihi 
erkâne arşike ve eselüke bi kudretikelletî kadderte bihâ alâ 
cemîı halkıke ve eselüke bi rahmetikelletî ve siat külle şeyin lâ 
ilâhe illâ ente bi rahmetike esteğîsü ve min azâbike estecîru 
yâ ğayyâsel müsteğîsîne ağsinî yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü 
bi rahmetike yâ erhamer râhimîne Allâhümme rahmetüke ercû 
felâ tekiltî ilâ nefsî tarfete ayni ve eslıh lî şe'nî küllehü bi 
rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A L T I N C I   B Ö L Ü M 
      Altıncı bölüm, sara ve cin sarasının nevileri, sihir iptal etmenin 
nevileri, bağlıyı çözmek nevileri, hasta için şifa nevileri, korunmak 
ve fehim nevileri olmak üzere altı kısım üzerine hazırlanmıştır. 
 

SARA VE CİN SARASI HASTALIĞININ TEDAVİLERİ 
      Sara soğuk ve kötü bir karışım olup, insan vücudunun içerisine 
gizlenmiştir. Özellikle beyin boşluklarına yerleşmiş olan sara kötü 
bir hastalık olup, buna cünun (Delilik) da denir. 
     Bu sara hastalığı her zaman sakin olmayıp yağmurlu, bulutlu, 
rüzgarlı ve soğuk havalarda daha çok şiddetlenir. Sara hastalığı 
ayaklardan başlayıp beyine kadar ulaşır. Beyine ulaştığı zaman 
hastanın sarası tutar ve o anda ayakta ise yere düşer. Hasta bunu 
hisseder ve yere düşmemek için gayret gösterir ama buna gücü 
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yetmez. Bazı sara hastaları sarayı hissettiği an hemen üzerini 
örtmek ister. Çünkü onun akli dengesi bozulmuştur. Şuursuzca 
konuştuğunu ve şuursuzca cevap verdiğini görürsün. 
      Bu hastalığın tedavisi: Saralı olan kişiyi hava akımı olmayan ve 
havası temiz bir evde tutulur. Hastanın başını ve bütün bedenini 
sıvı bir yağ ile yağlarsın. Tabiatı rutubetli ve sıcak olan yağlı ve etli 
yemeklerden (Ceviz, koyun sütü, kaymak, tereyağı, kanatlı gillerin 
eti, yumurta sarısı, kuru ve yaş üzüm, hurma, muz ve tatlı nar) gibi 
yiyecekler yedirilip, bunun dışındaki yiyeceklerden uzak tutulursa, 
hasta Allah Teala nın izniyle iyileşir. 
 

      1. Saralı kişinin tedavisi ve bunun için gerekli olan şeylerden 
biriside şu yüce azimet olup, bu azimeti saralının üzerine sara 
olana kadar okursun. 
      Okunacak olan azimet budur: 
 

���*    �� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �" � �� !"�#$��      �8�9%�:�<�. 9��&�<�. ��	��c���� �
  �#�?��. �'�?���?��. �8�W����.       �+���<�U��. �����M�>�?�<�. �G�!��L��. �f.�f�/��. �'�(�%
  -�?��. �G���I�?��. ���G��*��.       �@<�&�����. �@<.���6 ��(�� }
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        �'<�? �j�(!�<�� ���:���>���(����� �O�3���������� �2�E����(�A����� e2�A�*���!f����

  �� ����� �;��(!���       �b%<���*�� �_��5�L�� H��$p�� �Y�,�6 ����!��k����� �̂ �G��
       �"	\�G�<\	� �"	\�@%���/�� �"	\�G����&�� �"	\�l���\�� �"	\�l�k� ���A�(�L��
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     � 	2�/�$J��� �]%�5�* ��5�*�� �]%�5�*�� �]� ����/����     �u�K�T�?��. �8!@�E�6 �]�V��(����� �� �)
            �Y<� �� �b%<���*�� �'<o�*� �4!��?��. �Y� ���� �F�_��5�L�� �Y� �� �b%���*�� �'o�*�
           �Y� �� �8!@�E�6 	Q�i��C��� �Y� �� �b%���*�� �'�*� ���(�&�� ��. �Y� ���� �F�_��5�L��
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke yâ hayyü 
yâ kayyûmü yâ selâmü yâ mü'minu yâ müheyminu yâ azîzü yâ 
cebbâru yâ mütekebbirü yâ hâliku yâ bâriu yâ müsavviru yâ 
mübdiu yâ muîdü yâ fe'âlün limâ türîdü yâ vâhidü yâ ahadü yâ 
ferdü yâ samedü yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün 
lehü küfüven ehad. Eselüke bi kul hüvallâhü ehad allâhüs 
samed lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven 
ehad. En lâ tahcibe minel cinnil ulviyeti ves süfliyyeti ehaden 
yâ men leyse kemislihi şeyün ve hüves semîul basîr. İnnehü 
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min süleymâne ve innehü bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta'lû 
aleyye ve'tûnî müslimîn. müsriîne tâiîne lillâhi rabbil âlemîn. 
Allâhü rabbünâ ve rabbeküm. Ve ilâhünâ ve ilâhüküm vâhidün 
ve nahnü lehü müslimûn. Azîmetün minallâhi ilâ külli cânnin 
ve ceniyyetin ve şeytânin ve şeytânetin ve mâridin ve 
mâridetin ve ğaylânin ve ğaylânetin fid denâhişetin vel 
ebâlisetin vel katâtışetin vez zevâbiatin vel amâlikati vel 
havâtıfi vel müsterikînes sema mines semâi ilel ardı vel 
ğavvâsîne tahtes serâ ve cünûdi iblîse ecmeîne sağîrüküm ve 
kebîrüküm ihrâriküm ve abîdiküm zükûriküm ve inâsiküm 
elasamme vel a'mâ ves semaî vel basîrü ve sükkânes sehâbi 
vet tilâli vel berârî vel kafâri vel kühûfü ve ruûsül cibâli ve 
men kâne minküm a'cemiyyen ve fesîhan illâ mâ ecebtüm ve 
esra'tüm hâzihis sâatü essâatün elacele elacele eînûnî alâ 
hâzez zâlimül mütemerridi alâ hâzel âdemiyyi ve ahbirûnî bi 
haberihi ve ismihi ve şe'nihi ve rahtıhi ve mezhebihi ve min 
eyyil ecnâsi hüve ve minel hâkimü aleyhi minküm fe inne lenâ 
ve leküm fil hakki seaten aksemtü aleyküm bihâülâillezîne 
semmeytühüm bi esmâihim fi azîmetî hâzihi bil ismillezî 
netaka bihi rabbünâ fî âlemil ğaybi ve alâ burûcis semâi ve fî 
mebde iâlemil ğaybi ve fî lücecil bihâri ve ezanet lehül 
melâiketü feharrû li celâli vechihi ve secedû ve bil kelimâtilletî 
tekelleme bihâ rabbünâ celle celâlühü alâ melâiketillezîne 
liâyetihi accilû kelercülil hafîfeti vel ebsâril lâmiati vel envâris 
sâtıati vel esnâfil muhtelifeti accilû accilû esriû esriû. Ve lekad 
alimetil cennetü innehüm le muhdarûn. İn kânet illâ sayhaten 
vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn. Elvâhan 
elvâhan yâ ehlet tâati ve yâ cemîu ümerâil cinni ve sâdâtihim 
ve cemîış şeyâtîni vel kabâili vel mülûki ves sâdâti accilû 
bârakallâhü fîküm ve lâ ya'sî ba'duküm ba'dan ve yenzilü külle 
vâhidin minküm mekânehü ve men nûdiye minküm bi ismihi 
fel yahdur bi nefsihi ve cünûdihi ve a'vânihi ve benîhi ve benî 
benîhi ettâatü lillâhi ve liesmâihi tekaddeme yâ müzhibi ibni 
iblîs ente ve cünûdüke ve ente yâ mürreh ibni iblîs ente ve 
cünûdüke ve ente yâ ahmer ibni iblîs entel fâdılü tekaddeme 
ente ve cünûdüke ve ente yâ bürkân ibni iblîs ente ve 
cünûdüke ve ente yâ şemhûreş ibni iblîs ente ve cünûdüke ve 
ente yâ ebyad ibni iblîs ente ve cünûdüke ve ente yâ meymûn 
ibni enûh bin iblîs ente ve cünûdüke ve ente yâ mehkel ibni 
iblîs ente ve cünûdüke azemtü aleyküm bihâülâ illezîne 
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semmeytühüm bi esmâihim billezî netaka bil celâli vel cemâli 
ven ferade bil behâi vel kemâli ve ta'attafe bil cûdi vel keremi 
vertedâ bil kuvveti ven na'mâi ve kahral ibâdi bi kudretihi ve 
kamaal cebâbirate bi ızzeti satvetihi ecîbû billezî entüm lehü 
âbidûne küllüküm tehâfûnel azâbel elîmi min rabbiküm fe izâ 
ebeytüm ve asaytüm raca'tüm bi şihâbin sâkıbin ve şihâbin 
mübînin ve şihâbin râsıdin elvâhan kable nüzûlil melâiketi bil 
mehârikı vel muhrikâti elvâhan kable en yağdaber rabbü 
aleykümüs semâü biküm tahsif vel ardı biküm tercüf vel 
azâbü yenzilü aleyküm ve esmâullâhi teâlâ muhîtatün biküm. 
İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hüm bis sâhirate ecîbû 
bârakallâhü fîküm ve aleyküm ve eînûnî alâ hâzal mütemerridi 
alellâhi azze ve celle. Eyne mâ tekûnû ye'ti bikümüllâhü 
cemîan innallâhü alâ külli şeyin kadîr. Ve kıfûhüm innehüm 
mesûlûn. 
      Hastaya arız olan cini yanına getirtmek, onu hapsetmek ve 
bunun için gerekli olan şeyleri öğrenmek istiyorsan: Onların suret 
lerini, elbiselerini ve ne halde olduklarını öğrenmek için kendini 
yorma! Yukarıdaki azimeti hastanın üzerine sara olana kadar oku. 
Cinleri gören saralı eğer gerçekleri söylüyorsa, onlara oturmalarını 
emret. Onlar sana hastaya arız olan cini göz açıp kapamadan 
daha seri bir şekilde getirirler. O arız olan cine hastanın halini ve 
suçunu sorup, zalimden mazluma adeletli bir şekilde insaf et. Eğer 
gelmeleri gecikirse gelmelerini çabuklaştırmak için saralının sağ 
avucuna şu isimleri yaz: 

        ���* e��� �� ��#�(�#�? ��#�(�#�? e2�g�#�g�K e2�g�#�g�K e2�[�#�[�K e2�[�#�[�K
         ���%���/ �;��(������ �s�T�K �+�,�* �u�L�� �H�!@�= �
x eX�������� �H�� ��_��

 �/�@�6 �̂ �G����         �!�<���6 ���� ����A�6 �)� �7�����* ���>�������� �Y�A�J�E� �� �F�<
          �2�/�!�<��� �2�/�!���� �w��T�Ao��� ������G�� ���A��!6� �'.�T$�� �'�? ���A��!6� �'.�T$��

�;��(������ �s�T�K �+�,�*  
 

Heşheşetin heşheşetin hechecetin hechecetin mehmehen 
mehmehen enûhın berrin edûnâyi esbâûtin âli şeddâyi ecib bi 
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hakki hâzihil esmâi aleykel ardı tedûke inkata'te silsiletüke bi 
iznillâhi teâlâ iz teberrallezînet tebiû minellezînet tebiû ve 
raevül azâb. Essâate â essâate bi hakki hâzihil esma'. 
 

      Yazdıktan sonra yukarıdaki azimeti sürekli hastanın üzerine 
oku. Hasta sara olunca onlara dilediğin gibi hükmedersin. Telbis 
ve sara gibi. Eğer telbis yapmak istersen hasta sara olduğu zaman 
istediğini sorar ve cevabını alırsın. (Telbis: Arız cini saralı kişinin 
vücuduna hapsedip, onunla o vücut yardımıyla irtibat kurmak).  
      Eğer hastaya arız olan cini hapsetmek istiyorsan: Bir kağıt 
üzerine şu Ayeti kerimeyi yaz. 
 

        	T�U���%�� �"�#%�(%���* �7��?���g�(��� �~���A�. �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
�:������ �����!5���*�8��@  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yu'rafül mücrimûne bi sîmâhüm 
feyü'hazü bin nevâsî vel akdâm. 
 

      Daha sonra bir sürmedenliğin üzerine şu Ayeti kerimeyi yaz: 
 

�7�	������? �"�#! �� �"�K�	C�:�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kıfûhüm innehüm mesûlûn. 
 

Yazdığın kağıdı sürmedenliğin içine koy ve önüne bir mendil ser. 
Arız olan cine mendilin üzerine gelmesini emredip, şu Ayetleri oku. 

        	T�U���%�� �"�#%�(%���* �7��?���g�(��� �~���A�. �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
!5���*          	Q���W!�<���� �"�#�:�<�5�v�� �<�� 	
�W�v��o ����� �8��@�:������ �����

           e2����<���� �<�� !"	� �s�P�� �"%�,�g��� !"	� �s�P��k�� �s�	T�U �7����,���.
          �"%�a�A��� �)��* �'�?���. �� �7��\ �]! �� �s�	M	������ ��/��G�� �7��A���� ��#�/�G��

 ����K��. �u�L��          �]<�#�L�� �G�<�  �+�/���� �����* �����=�� H�T$�� �+�,�* �G
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Yu'rafül mücrimûne bi sîmâhüm 
feyü'hazü bin nevâsî vel akdâm. İzil ağlâlü fî a'nâkıhim ves 
selâsilü yüshabûn. Huzûhü feğullûhü sümmel cehîme sallûhü 
sümme fî  silsiletin  zeruhâ  sebûne  zirâan  feslükûhü  innehü 
kâne lâ yü'minü billâhil azîm. Ecib yâ hebûr bi hakkillezî 
eşraka berka savâıkı nûri vechihi bi cebeli tûri sînâ' fenhad 
ven ferid vecri cerayânen kemâ yecril mâü ceryen ve ta'zîmen 
lilâhi teâlâ ellezî kâle lis semâvâti ve lil ardı'tiyâ tavan ev 
kerhan kâletâ eteynâ tâiîn. Lillâhi rabbil âlemîne rabbün nâri 
ven nûri vel bahril esvedi vel bürhâni ve keffetül mîzâni yâ 
şemahın şemâhın min külli berâhın yâ şattehın tayhan ve 
âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi esbâûtin âli şeddâyi el vehîcen 
ecib yâ nekyelin ve yâ hamdûşin ve yâ denheşin ve yâ ebâ 
mürreh ve yâ kalîşin ve yâ şenşeın elmeşâ aliyyü üdhulû alel 
âsî bis sicin.  
T 

Hastaya arız olan cin hapsolmuştur. Diğer cinlere arız olan cinin 
yiyeceğini ve içiceğini getirmelerini emredersin. Cinler o arız cinin 
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yiyeceğini ve içeceğini getirdikten sonra hapishaneyi kapatmalarını 
ve anahtarıda atmalarını emredersin. 
 

      2. Sara olan kişinin avucuna ve alnına şu isimleri ve Ayeti yaz: 
 

         ew�<�#�%�? ew�<�#�%�? ej<%�J�J�#�? ej%�J�J�#�? ej%�J�(���� ej%�J�(����
      �&��� 12�,�%� $��� �Y<� ��\ �7�� ew��#�.�_ ew��#�.�_     �"<�K �����<�� 14�@

è ��� ez�K�q e@�J�* �+�,�* ������� �7����S�,�? ��5�.�@�� mj%�(�L 
 

Selmetîın selmetîın mehtatîın mehtatîın meyhûbin meyhûbin 
deyhûbin deyhûbin İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ 
hüm cemîun ledeynâ muhdarûn. İsra' bi hakki betadin zehecin 
vâhın. 
 

       Yazdıktan sonra aynı duayı saralı kişi bayılana kadar kizbere 
buhurunu tüttürerek oku. Eğer bir zorluk çıkarsa, bir tabak veya ud 
dan yapılmış bir çanak üzerine okumuş olduğun isimleri ve Ayeti 
kerimeyi yazarsın. Nar dalı, ayva dalı veya bir kırbaç üzerine şu 
harf ve Ayetleri yaz. 
 

            �3 � � � ` � � < � � ~     ������ ��9*�G �"�#�%���/ !u�I�� ]K  
�'�/ ��9@��� �����C�\ �'.�T$��� �_�����(�����<�� ��!*�G $7�� ew ��T�/  

���C�. ��� ��\ ��(�* �w��T�A��� ������ ��* ��T�/ �� �_�q �)� �Q%���� �7��@*  
 

Fe elif elif sad elif elif ha elif elif elif tı ra iki he he Fesabbe 
aleyhim rabbüke sevta azâb. İnne rabbeke le bil mirsâd. 
Ellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi zidnâhüm azâben 
fevkal azâbi bimâ kânû yüfsidûn. 
 

      Sonra o dal veya kırbaçla yazdığın tabağa vurursan, Allah c.c. 
ın izniyle hastaya arız olan cin senin istediklerine boyun eğer. 
 

      3. Bir kimseyi okuyarak uyutup konuşturmak istersen: Uyutmak 
istediğin kişi temiz ve taharetli olarak, bu kişinin ayakları öne 
bakacak şekilde ve hafif aralıklı olarak dimdik ayakta durutursun. 
Gelen ışından gözlerinin zarar görmemesi için gözlerini kapattırıp, 
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arkasına onu dayayacak taharetli bir kişiyi durutursun. Sende 
uyuyacak olan kişinin sağ tarafına durup, şu azimeti: 
 

  �(��� ��#9.�� ����%�L��      �]����(�=�� ����![�� ��T�K ���(�%�* �7�W$\���(��� �7��M��
�s��?�G	� �1C%�a� ���� ����K��3 �7��\ �7�� �]����,�* �"���/�� ��(�>� ��  e2!.���� ���%�v �'�?

         �d�_��E��� �̂ �G������ �X����(!��� �+���U H�T$�� �)� �+�,�* e{��/�f� �� ����
 �K����*�� �<����        �'�%<��!5�� �"�6��U e@!(�,�?�� �"%���M��� �����?�� �Q%������� �"%

         �]�?�G��� �8�_������ ��#9.�� �u<�L�� �w!��� �+�,�* �s��?�G��� �]�6�G��#�3 ���5�%�*
          ew�	3�<�3 ew��#�%�[<�* ew��#�%�[�* e{��/�f� �� ���� e2!.���� ���%�v �'�<?

  ���� �"�a�/���� ew�	3��3    �I�/ �'�? �����&�� -)� 	7��J<  ��!��g�6�� -)� � 
           �̂ �G���� ��� ef�g�A�(�* �b�%���� �)� ���/��_ �u�g�. �� �'�? �4 �;����� ����/ 

�F�G��* �Q�g�/ �����? e
�W�i ��� �������	� -;��%������ �]� ��_ �'�? �]�� �b�%����  
     ��. �]�C���U ����� �]�?�G�� ��%�� -)�       e�%<���?�� e����*�� e�%�(���= e|���6 e|���* e|

            ��<�%�v �'�? �]�C���U ����� �]�?�G��� �������� �������� �Q�g�/ �Q�g�/ �!%�K �!%�K
   ��5�A�. �Q���:�� �Q�* e+�[�E�[�* e+�[�E�[�* ��&������� ��&������� e{��/�f� �� ���� e2!.����

   �%���� �'�? �]! �� �b	C� ����        $��� �"%�&!�<�� �'�(�&!��� �)� �"���* �]! ���� �7��(
        ���� e2!.���� ���%�v �'�? �]�?�G�� ���(�����? �� ��6���� !����/ ��	��A�6   e{�<�/�f� ��

 �2�/�!���� �2�/�!����*  
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Ecîbû eyyühel melekânil müvekkelâni bi yemîni hâzaş şahsı 
ve şimâlihi entümâ a'lemü bi hâlihi in kâne tâhiran ev nezîfen 
ürmûhü min ğayri eziyyetin ve lâ inziâcin bi hakkillâhillezî 
halakas semâvâti vel ardal kâdîmi ilâ ibrâhîmel halîli ve mûsel 
kelîmü ve Muhammed in hâtemen nebiyyîne beyyinû 
tahâratehü vermûhü bi hakir rabbi ecib eyyühel hâdimi 
vermihi min ğayri eziyyetin ve lâ inziâcin beşeyhûbin 
bişeyhûbin tâtûbin tâtûbin el a'zamü sultânullâhü ahrika men 
asallâhü ve tecebber alâ isâeti men lâ yücib dâıyallâhi feleyse 
bimu'cizin fil ardı ve leyse lehü min dûnihi evliyâü ülâike fî 
dalâlin mübîn. Accil bârakallâhü fîke irmihi ilâ halfihi yâşin 
berşin terşin şelmîhin eblehın emlîhın heyyâ heyyâ accil accil  
esri' esri' vermihi ilâ halfihi min ğayri eziyyetin ve lâ inziâcin 
elvâhan elvâhan bişakşakın bişakşakın bel akbil ya'nil enfüs 
İnnehü min süleymâne ve innehü bismillâhirrahmânirrahîm. 
Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî müslimîn. İrmihi min ğayri eziyyetin ve 
lâ inziâcin essâate essâate. 
 

devamlı okursun. O kişi yere düştüğü an hadim gelmiştir. Bayılan 
kişiyi konuşturmak için şu azimeti: 
 

�%�v   !>�& �]�A�(���� �]�*���� ����<   �v �"$��M�>�. �]! ���\ �<    �]�� 9_���. �� �]! �� ���% 
�'�*� �7��(�%������ �2���(!5�� �+�J� �� H�T$���* �"$��M�6�� �+�J� �� �s���%�v mw����L  

       !5�� ��#9.����. }2���(�  �Y����: �8�W!����� 	4�W!I�� ��(�#�%���/ �_����_  ��	��U�_� 	Q�(
        �7����A�[�. �� �"�K�� �s�_��5�L�� 	7��(�%���� �"	M!5�(�J�,�. �� �"	M�5�\����?
           	4�W!I<�� �]<�%���/ �"�.���? �'�*� ���%�/ �+�J� �� H�T$���* �"$��M�6�� �+�J� ��
          -)�� e���(<�= e��(<�=��. �"$��M�6�� �+�J� �� ��%��� �@�#�(��� ��� �8�W!����� 

          e0���=�� ��	J�%�K e0�%�K e|�!%�K��. �"$��M�6 ��%�K e�����* DQ	\ ����/ �����A���
 es��[�#�3 ��#���(�= e0���=�� e|��.�G�� e0���=�� e|��.�G�� 
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Ğayyibû savâbehü ve semahü hattâ keennehü yetekellemü 
ğayra ennehü lâ yüraddü lehü cevâbün ğayrühü entık ve 
tekellem billezî entakan nemlete li Süleymân ibni dâvud 
aleyhimes salâtü vesselâm. Kâlet nemletün yâ eyyühen 
nemlüd hulû mesâkineküm lâ yahtimenneküm süleymânü ve 
cünûdühü ve hüm lâ yeşurûn. İntık ve tekellem billezî intaka 
îsa ibni meryem aleyhis salâtü vesselâmü fil mehdi sabiyyen 
intık ve tekellem yâ şemhın şemâhın allâhül âli alâ külli 
berâhın heyyâ tekellem yâ heyyâşin heyşin heytû eşleşin 
eryûşin eşleşin şemlehâ tahşâhin. 
 

      Altı (6) defa tekrar edersin. O kişi sana müslimanların 
halinden, ğaipten, sihirliden, mecnundan, herhangi bir hayır veya 
şerden Allah Teala nın izniyle haber verir. 
 

Bu ameli Pazar günü yaparsın. O anda yanında gülen ve dalga 
geçen bir kişi olmamalıdır. Senin üzerindede vakurluk, haşuluk ve 
ciddiyetlik olacaktır. 
 

      4. Cin sarası olan kişinin cinini yakmak için, mavi renkli keten 
bir bez üzerine şu azimeti: 
 

           �'�? !��,��� �{�����. �����A�6 �)� �7�����* ��:��5�:�� ��#�:��� ��C���:�� ����� ��T�K ��T�K 
�@�A�* �̂ �G���� ��%�,�.�� ���,��� �'�? �Y�%�(��� �{�����.�� �Y�%�(�����#�6���?   

          e�<�*���*�� e0%<�E�3 e0�E�3 �����A�6 �)� �7�����* �7��L�����6 �����T�\��
         es��. e|�	E�� e|�	E�� e0�E%���K e0�E%���K �1E%���K �1E%���K ej%�(���\ ej%�(���\

 �"	M%�� -)� �F�G��* ���/������ es������K es������K es��.*  
 

Hâzâ hâzâ efâ aklefâ zâkıyâ aknâkâ bi iznillâhi teâlâ. Yuhricül 
hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil 
arda ba'de mevtihâ ve kezâlike tuhracûn. Bi iznillâhi teâlâ 
takşin takîşin ve berberin kelmîhın kelmîhın helîkan helîkan 
helîkaşin helîkaşin lekûşin lekûşin yâhin yâhin helbûhin 
helbûhın isriû bârakallâhü fîküm. 
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yaz. Yazdığın bezi dürüp fitil haline getirip, fitili yak ve dumanını 
cinden saralı olan kişinin burnuna çektir. Allah Teala nın izniyle 
saralının içindeki cin yanar ve hastada kurtulur. 
 

      5. Yine yukarıdaki tertip üzere yazılır ve yakılır. Mavi keten bez 
üzerine yazılacak azimet budur: 
 

         ���(�&���<�. 	Q$\���6 e�%���(�= e�%���(�= e�%���(�= e��(���*�� e��(���*�� e��(���*��
���A$��� ��T�K �����,�* �G�!5�� �@���/��. �Y� ���� 

 

Eblemehın eblemehın eblemehın şemlîhın şemlîhın şemlîhın 
tevekkelü yâ ahmer ve ente yâ abden nâri bi harkı hâzel leîn. 
 

      6. Bu azimetle cinleri yakar ve hastanın vücudundaki bütün 
ağrıları giderirsin. Mavi renkli keten bezden üç tane fitil yaparsın 
ve her fitilin üzerine şu azimeti yazarsın: 
 

              e�%<���? e�%���*�� ��#�* �]�? �]�? s <K � �]� ��? s s � �'�(�&�G��. �w�G��. 
             �'<�? ��<	:���&�� �;��(<������ �s�T<�K �+�,�* es��. es��. e��� �� e
��A��

«� ��I�/�7��\ eQ%���: �H�� �'�(  
 

Yâ rabbi yâ rahmânü elif beş beş mânihi sad he beş meh meh- 
bihâ eblîhın melîhın süâlin enûhın yâ hin yâ hin bi hakki 
hâzihil esmâi ihrikû men asânî min eyyi kabîlin kân. 
 

      Saralının içindeki Cin'e çıkmasını emredersin. Eğer emrine 
karşı gelip çıkmazsa, o fitilleri yakıp dumanını saralıya çektirirsen, 
o arız cin yanarak hastanın içinden çıkar. 
 

      7. Hastaya arız olan cin'i dövmek ve kırbaçlamak istersen: Bir 
kırbaç üzerine şu Ayeti kerimeyi yaz. 
 

          �)� �Q%���� �'�/ ��9@��� �����C�\ �'.�T$��� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
�� ��* ��T�/ �"�K�� �_�q �7��@���C�. ��� ��\ ��(�* �w ��T�A��� ����  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezîne keferû ve saddû an 
sebîlillâhi zidnâhüm azâben fevkal azâbi bimâ kânû yüfsidûn. 
Sonra tabak veya çanak üzerine şu hatemi yaz: 
 

 
 

Yazdığın tabağın üzerine birkaç defa yazılı kırbaçla vurursan, Cin'i 
dövmüş ve kırbaçlamış olursun.  
 

      8. Hastaya arız olan cin'i dövmek ve kırbaçlamak istersen: 
Ekşi nar dalı üzerine şunları yaz. 
 

 e = s � s     ®  
 

      Bir tabağada şunları yaz. 
 

    ®   F ®     !"�#$���� ��%�(�=��(�=�G � � �  �*�� 
�
����&	��. ������?��. �Q�6��:	� ���*�� �F�!.��� �@���A�  �F�!.�� �'.�@�� �8�� ���A�>���   

�"%�a�A��� �����A��� �)��* $��� �4!�	:���� �
���&�� �+�,�*  
 

Şifreler. Reşmâ şemîke allâhümme bike ühâvil ve bike ükâtil. 
Yâ mâliki yevmiddîn. İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Bi 
hakki lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azâm. 
 

      Sonra şu isimleri: 
 

        H���g�?��.�� �O�%�=��.�� �b�&������. �w���i�� �u�E�/�� �]$��/ �]�%���/ �]�%���/
�7��(�%���� �+�,�* �~�!%!���� �_��A���  
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Aleyhi aleyhi ılleh ve akib ıdrib yâ ferhas ve yâ şeyfi ve yâ 
mücril ûd esseyyâf bi hakki Süleymân. 
 

Okuyarak nar dalını tabak üzerine vurursun. O anda cinler konuşur 
ve sana cevap verirler. 
 

      9. Saralıya arız olan cini hastanın vücudundan hemen almak 
istersen: Saralının alnına vav harfini yaz. Vav harfinin başına yedi 
nokta koy ve harfin etrafınada şu Ayeti kerimeyi yaz. 
 

           ��<9*�G ��5�%���/ �N�E�%�� ������?��. ����_��  �� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
       ���p�\�� !'�M���� �+�,����* �"	\��5���L �@�E�� �7�	p�\��? �"	M! �� �
��:  �+�,���� �"	\

 �7��K�G��\  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve nâdev yâ mâlikü liyakdı aleynâ 
rabbüke kâle inneküm mâ kisûn. Lekad ci'nâ küm bil hakki ve 
lâ kinne ekserküm lil hakki kârihûn. 
 

Allah Teala'nın izniyle saralının içindeki arız cini hemen almış 
olursun. 
 

      10. Saralının içindeki arız olan cini hemen almak istersen: 
Saralı kişinin alnına: 
 

�7�	p�\��? �"	M! �� �
��: ��9*�G ��5�%���/ �N�E�%�� ������?��. ����_�� �� 
Ve nâdev yâ mâlikü liyakdı aleynâ rabbüke kâle inneküm 
mâkisûn. 
 

      Saralının ayaklarının baş parmağına: 
 

����%����� �"�� ��� 	Q�(�g��� �z���. �!>�& �{�����.��  
 

Lâ tahric. Hattâ yelicel cemelü fî semmil hıyât. 
      Sağ elinin baş parmağına da: 
 

�G�$C	M��� ����/ -;�!@�=�� �]�A�? �'.�T$���� �)� 	
����G m@!(�,�?  
 

Muhammedün rasûlullâhi vellezîne meahü eşiddâü alel küffâr. 
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Bu Ayeti kerimeleri yazarsın. Saralının içindeki arız cini hastanın 
vücudundan seri bir şekilde almış olursun. 
 

      11. Saralı kişinin alnına: 
 

      	������? �"�#! �� �"�K�	C�:�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<���*   �"�#�J!�<�p�� �7�
�'.�@�/��E��� �j�? ���@�A�:� �Q%�:��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kıfûhüm innehüm mesûlûn. 
Fesebbetahüm ve kîlekudû meal kâidîn. 
 

      Saralının sağ eline: 
 

���(�%��� �w��,��� ��? ���(�%��� �w��,�����  
 

Ve ashâbül yemîni mâ ashâbül yemîn. 
      Saralının sol eline: 
 

�
��(�[�� �w��,��� ��? �
��(�[�� �w��,�����  
 

Ve ashâbüş şimâli mâ ashâbüş şimâl. 
 

      Saralının sağ ayağına: 
 

���!����* ���!��� �Y$C�>�����  
 

Velteffetis sâku bissâk. 
 
      Saralının sol ayağına: 
 

�� �]�� �! �����7�	a����, 
 

Ve innâ lehü le hâfizûn. 
Bu Ayetleri yazarsan, hastanın içindeki arız cin alınmış olur. 
 

İLAÇ VE BİTKİLERLE CİN YAKMAK 
      1. Cinleri ilaçlarla yakmak, enfiye ve kağıtlarla tedavi etmek ve 
de arız cini kahretmek istersen: Bir miktar meyatüs saile, aynı 
miktarda haltit, bu ikisi kadar üzerlik, üçünün miktarı kadar sedef 
otu, bu dördünün miktarı kadar hanzal ve beşinin miktarı kadar 
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kuru nar kabuğu alıp, hepsini yumuşayıp un gibi olana kadar döv. 
Bunların üzerine keskin sirke koyup, hamur haline getir. Bu 
hamuru bir şişe içine koyup, sıcak bir gübrenin içine göm ve kırk 
gün beklet. Şişenin içindeki mamul kırk gün sonra krem haline 
gelir. Kırkbirinci gün şişeyi gübrenin içinden çıkarıp, içine biraz 
sarımsak koyarak güzelce karıştır. Cinlere hükmedip cesetten 
çıkararak kovmak istersen, bu karışımın bir miktarını saralı 
hastanın burnuna damlatıp, bir miktarı ilede hastanın vücudunu  
yağlarsın. Bir kağıt üzerine bu kremden bir miktar sürüp, kağıdı 
yaktıktan sonra bu kağıdın dumanını hastanın burnuna çektirirsen, 
Cin yanar ve o cesede bir daha Allah c.c. ın izniyle geri dönmez. 
      Bu amel ferezdak, falic ve hirab hastalıklarına daha kuvvetli ve 
daha geçerlidir. Bu hastalıkları yenmeyi, saralıya arız olan cinlere 
eziyet etmeyi, sadece bu yakıcı isimler ve ilaçlarla başarırsın. 
 

      Bir kimse bu kremle elbisesini buhurlarsa, o elbiseyi yıkayana 
kadar hiçbir cinninin o kişiyi yenmeye gücü yetmez. Buda 
tedavinin tamamıdır. Tabiî ki duaları, efsunlamayı, okumayı ve 
buhurları yaptıktan sonra. 
 

      2. Bu amel sahih ve mücerreb olup çok faydalıdır. Meyatüs 
saile, haltit, kokar sedef otu, üzerlik ve ekşi nar kabuğunu alıp, 
iyice döv. Sirke ile hamur haline getirdikten sonra bu mamulü cam 
şişe içine koy ve şişeyi sıcak gübreye göm. Şişeyi gübrenin içinde 
yirmi gün beklet. Onuncu ve yirminci günlerde şişenin içine bir 
miktar zeytinyağı koy. Yirmibirinci gün bu karışım katran gibi olur. 
Şişeyi gübreden çıkar ve şişenin içindeki mamulü sarımsak suyu 
ile yoğurup, tekrar bir cam şişe içine bu mamulü koy ve şişeyi 
güzelce muhafaza et. Saralı bir hastanın cinini yakmak istediğin 
zaman, hastanın burnuna ve kulağına bir miktar damlatıp, 
vücudunuda bu melhem ile yağlarsan, Allah c.c. ın izniyle cin gelir 
ve yanar. 
 

      3. Boğucu cin için: Kartal kalbini alıp, bu kalbi bir bal içerisinde 
pişir ve saralı olan kişi bu kalbi yerse, Allah'ın izniyle şifa bulur. O 
boğucu cin hastanın vücudundan çıkar. 
 

      4. Meyatüs saile, haltit, sedef otu, üzerlik ile ekşi nar kabuğunu 
sarımsak ve sirke ile yoğurup, ince bir keten bezin üzerine koyup, 
bu bezi saralının boynuna dolayıp bağlarsan, bu bez saralının 
boynunda durduğu müddetçe o boğucu cin saralıya yaklaşamaz  
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      Bu bezi bir kadına asarsan, o kadındaki sihir bozulur ve Allah 
c.c. ın izniyle şifa bulur. Bu bez ile bir evi buhurlarsan, o evde 
bulunduğun müddetçe o eve cin yaklaşamaz.  
 

      5. Kanla etin arasına giren ve insana şiddetli bir şekilde azap 
veren cin için: Otuzbeş gram meyan kökü alıp, eritmeden  temiz su 
içerisine koy. Bunu sabaha kadar bekletip, sabah aç karınla 
içersen, kanla etin arasına giren cinden kurtulursun. 
      Bu suyu vücudunun tamamına sürersen, yılan ve akrep sana 
yaklaşamaz. Sahih olup mücerrebdir. 
 

      6. Saralı hasta bayıldığı an Haltiti burnuna koklatır veya yakıp 
dumanını burnuna çektirirsen, saralı ayıkır ve aklı başına gelir. 
Haltiti taşıyan kişiye cin yaklaşamaz. Yelden şişenler içinde haltit 
faydalıdır.  
 

      7. Saralı kişinin burnuna kokar sedef otunun suyundan bir 
miktar damlatırsan, arız olan cin o vücuttan yanarak çıkar. 
 

      8. Yeşil zümrüt taşını bir yüzük kaşına yerleştirip, parmağına 
takarsan, o yüzük parmağında olduğu müddetçe sara hastalığı 
senden uzaklaşır. Azalarındaki güç artar ve insanların yanında 
sevilen ve saygı gören biri olursun.  
 

      9. Eşeğin sağ ayak tırnağından bir miktar alıp, bunu yüzük gibi 
yaptıktan sonra parmağında taşıyan kişi sara illetinden kurtulur. 
 

      9. Kim! Cinleri görmek ve onlarla konuşmak isterse, Siyah 
kedinin ve siyah tavuğun ödünü alıp, sürme taşı ile bu iki ödü 
karıştırdıktan sonra gözüne sürme gibi çekerse, Cin'leri görür ve 
onlarla konuşur. 
 

AYET VE DUALAR İLE SARA'NIN TEDAVİSİ 
      1. Hastaya arız olan cini hastanın vücudundan çıkarmak için, 
aşağıdaki duayı bir kağıt üzerine misk ve zaferan ile yazıp, yazıyı 
su ile sildikten sonra bu suyu cin hastası olan kişi 3, 5 veya 7 gün 
içerse, arız olan cin hastanın vücudundan Allah'ın izniyle çıkar. 
      Yazılacak mübarek dua budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bihi nesteîn. Ve sallallâhü alâ 
seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellim. Allâhü lâ 
ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ 
nevm. Lehü mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî yeşfeu 
ındehü illâ bi iznihi ya'lem. Mâ beyne eydîhim. ve mâ 
halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve 
sia kürsiyyühüs semâvâti vel arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve 
hüvel aliyyül azîm. ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül 
azîm. ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. ve lâ 
yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. ve lâ yeûdühü 
hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve 
hüvel aliyyül azîm. ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül 
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azîm. Ve hafiznâ hâ min külli şeytânin racîm. Ve hifzan min 
külli şeytânin mârid. Lâ yessemmeûne ilel meleil a'lâ ve 
yukzefûne min külli cânib. Duhûran ve lehüm azâbün vâsıb. 
İllâ men hatifel hatfete featbeahü şihâbün sâkıb. İnnâ nahnü 
nezzelnaz zikra ve innâ lehü le hâfizûn. Fallâhü hayrun 
hâfizan ve hüve erhamür râhimîn. Ve men yettekıllâhe yecal 
lehü mahracâ. Ve yerzükhü min haysü lâ yahtesibü ve men 
yetevekkel alallâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu emrihi 
kad cealallâhü li külli şeyin kardâ. Ve lâ havle ve lâ kuvvete 
illâ billâhil aliyyil azîm. Kul eûzü bi rabbil felak. Min şerri mâ 
halak. Ve min şerri ğâsikın izâ ve kab. Ve min şerrin neffâsâti 
fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Kul eûzü bi rabbin 
nâs. Melikin nâs. ilâhinnâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî 
yüvesvisü fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs. Allâhümme 
innâ neselüke bi hakki esmâikel azîmül a'zamü ve bi hakki 
âyâtikel kerîmeti en tüzîle ve tüzhibü hâzihil cüsseti min külli 
dâin ve meradı ve sihri ve cinni ve insî ve şeytânin ve zevâbiı 
ulvî ve süflî allâhümmet rudhüm tardan vecalil urûka sedden 
lihâulâ'. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve 
sahbihi ecmeîn. Şifreler. 
 

      2. Ahmed ibni Salih r.a. dediki; Cariyemin birisine bir Cin 
musallat olmuştu. O cariyeyi azledip başka bir cariye aldım. Aynı 
şey o cariyeminde başına geldi. 
      Birgün namaz kıldığım yerde otururken bir Cin kabilesi gördüm 
ve bana selam verdiler. Dikkatli bir şekilde baktığımda kuş gibi bir 
hayal karşımda duruyordu. Selamını aldım ve onlara Kimsiniz? 
dedim. Aralarından birisi; Ben Ebu Zekeriya isminde bir cin'im ve 
sana bir dua öğretmeye geldim. Eğer bu duayı cariyelerine isabet 
eden hastalıklara okursan Allah'ın izniyle kurtulurlar dedi.Hemen 
diviti almak istedim ama yapamadım. Bana! Divit yatağının 
altındadır dedi. Diviti oradan alıp Zekeriya isimli cin'in söylediği 
duayı yazdım. O cin'e bu duayı nasıl kullanacağımı sordum. Bana 
dediki; Bu duayı suya okursun. Bu okunan suyun bir miktarını 
hasta içer kalan su ilede gusül ederse, Allah'ın izniyle şifa bulur. 
 

      O iki cariyeyi bu dua ile tedavi ettim. Bir hafta geçmeden 
ikiside iyileşti. Daha sonra bu mübarek duayı hasta ve illetli olan 
kime okuduysam Allah c.c. ın izniyle şifa buldu ve iyileşti.  
      Ebu Zekeriya isimli Cin'in öğretmiş olduğu dua budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhillezî rafeas semâü 
ve vedaal arda ve nesabel cibâle ve erseler riyâhı ve ezlemel 
leyle ve edâen nehâre ve halaka mâ yürâ ve mâ lâ yürâ ve lem 
yahtec fîhi ilâ avni ehadin min halkıhi sübhâneke mâ a'zama 
şe'neke limen tefekkera fî kudretike alevte bi ulivvike ve 
denevte bi dünüvvike ve kaharte halkake bi sultânike fel 
muâdî leke minhüm fin nârî vel müzillü leke nefsehü minhüm 
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fil cenneti emarte bid duâi ve tekeffelte bil icâbeti radde 
kadâüke duâunâ izâ istecib lenâ entel kaviyyü feleyse min 
ehadün akvâ minke ve enter rahîmi feleyse ehadün erhame 
minke rahimte ya'kûbe feradedte aleyhi basarahü ve rahimte 
yûsufe fe necceytehü minel cübbi ve rahimte eyyûbe fe 
keşefte anhü belâeh. Allâhümme innî eselüke ve erğabü 
ileyke fe inneke hayra mesûlin lem yesel ğayrike yâ kâsımel 
cebâbirati yâ deyyânü yevmid dîni yâ men yuhyîl izâme ve 
hiye ramîm. Yâ men nesabtes sırâtal halkıke en yemürrû 
aleyhi ehadü mines seyfi ve erakku mineş şa'rate alâ cisri 
cehenneme ente ibteleyte fülân ibni fülâneten bi hâzihil evcâı 
ve hâzar rîhı ve hâzihil emrâdu vel eskâmi ve entel kâdiru alaz 
zihâbi bihâ yâ erhamerrâhîmîn. Ve meselüllezîne keferû ke 
meselillezî yenıku bimâ lâ yesmeu illâ duâen ve nidâen 
summün bükmün umyün fehüm lâ ya'kılûn. İnne rabbe 
kümüllâhüllezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin 
sümmes tevâ alel arşi yuğşil leyle ven nehâra yatlübühü 
hasîsen veş şemse vel kamera ven nücûme musahharâtin bi 
emrihi ilâ lehül halku vel emru tebârakallâhü rabbül âlemîn. 
Üdû rabbeküm tedarruan ve hufyeten innehü lâ yühıbbül 
mu'tedîn. Ve lâ tüfsidû fil ardı ba'de ıslâhıhâ vedûhü havfen ve 
tamean inne rahmetellâhi karîbün minel muhsinîn. Kulid 
ullâhe evid urrahmâne eyyen mâ tedû felehül esmâül Hüsnâ 
ve lâ techer bi salâtike ve lâ tühâfit bihâ vebteği beyne zâlike 
sebîlâ. Ve kulil hamdü lillâhillezî lem yettehız veleden ve lem 
yekün lehü şerîkün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyün 
minezzülli ve kebbirhü tekbîrâ. 

 

      3. Havas alimlerinden birisi şöyle rivayet etmiştir. Bir kız 
çocuğu saraya tutulmuştu. Rüyamda önüme on kanatlı çok güzel 
bir surette bir melek geldi. Melek bana dediki; Allah Teala nın 
kitabında bu kızın şifası vardır. O meleğe Ayetlerin hangisi 
olduğunu sordum. O'da bana şu Ayeti kerimeleri söyledi. 
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�7��(D��M�. ���� ��#%�� ������U� �
��: �7����I�>�5�6 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul Âllâhü Ezine leküm em allallâhi 
tefterûn. Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tüm en tenfüzû min 
aktâris semâvâti vel ardı fenfüzû lâ tenfüzûne illâ bi sultân. Fe 
bieyyi âlâi rabbikümâ tü kezzibân. Yürselü aleykümâ şüvâzun 
min nârin ve nühâsün felâ tentesirân. Kâlehseû fîhâ ve lâ 
tükellimûn. 
 

Bu Ayetler insanların ve cinlerin sebat edemediği Ayetlerdir. Ayeti 
kerimeleri ezberlemiş olarak uyandım. Daha sonra bu Ayeti 
kerimeleri sara olan kızın üzerine okudum. Kızda sanki hiçbir şey 
yokmuş gibi kalktı ve gitti. Arız olan cin bir daha kıza dönmedi. 
 

      4. Sarası tutmuş olan bir kimseyi ayıltmak ve arız olan cini def 
etmek istersen: Temiz bir su üzerine Fatiha suresi, Ayetel kürsi ile 
şu Ayeti kerimeleri: 
 

�"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* !����� ���&�	� �Q	: �'<�? m��C�  �j�(�>��� �]! ��  
          �]<�*�!5�?h��� @�=9���� ����� H�@�#�. ����g�/ �� x��	: ��5�A�(���! �� ��	���E�� �'�g���

        ��? ��5�*�G 9@�L �<����A�6 �]! ���� ��@�&�� ��5�*���* �F���[�  �'����   12���&�� ��T��!6
     � 	
�	E�. �7��\ �]! ���� ��@���� ����      �7�� �!5�5�� �! ���� �1J�J�= �)� ����/ ��5�#%�C�� 

�'�? }
��L�G �7��\ �]! ���� ��*�T�\ �)� ����/ 9'�g����� �b� ���� �
�	E�6 �'��  
 �1E�K�Go "�K��_ ��f�� �'�g��� �'�? e
��L���* �7�	���A�. �b� ����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul uhiye ileyye ennehüs temea 
neferun minel cini fekâlû innû semi'nâ kurânen acebâ. Yehdî 
iler rüşdi feâmennâ bih. Ve len nüşrike bi rabbina ehadâ. Ve 
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ennehü teâlâ ceddü rabbinâ mettehaza sâhibeten velâ veledâ. 
Ve ennehü kâne yekûlü sefîhünâ alallûhi şetatâ. Ve ennâ 
zanennâ en len tekûlel insü vel cinnü alallâhi kezibâ. Ve 
ennehü kâne ricâlün minel insi yeûzûne bi ricâlin minel cini 
fezâdûhüm rehekâ. 
 

okursun. Saralı kişinin yüzüne bu suyu serpersen, saralı ayıkır. 
Saralı ayıkınca ne gördüğünü sorarsın. O'da cini gördüğünü 
söyleyip yerini tarif ederse, tarif ettiği yere o sudan serpersin. Cin o 
evden çıkar ve Allah Teala nın izniyle bir daha dönmez. Bu mesele 
sahih ve mücerrebdir. 
 

      5. Sarası tutmuş olan bir kişiyi ayıktırmak için, temiz bir tabağa 
Fatiha suresi ile şu iki Ayeti kerime: 
 

            12<�5�?�� �"�k��� �@�A�* �'�? �"	M�%���/ �
�f� �� !"	� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
         �7�95	a�. �"�#��	C� �� �"�#�>!(�K�� �@�: }2�C�V��3�� �"	M�5�? 12�C�V��3 ��[�k�. �����A� 

      �Q�K �7�	��	E�. �2!%���K��g��� !'�� �+�,��� ���%�v �)��*     e;��<�= ���?���� �'�?��5�� 
             ��<�� �7��@<���. ����? �"�#��	C� �� ��� �7�	C���. �)� �]$�	\ ���?���� $7�� �Q	:
           ��� �"�>�5	\���� �Q	: ��5�#�K ��5���>	:��? �;���= ���?���� �'�? ��5�� �7��\���� �7�	��	E�.

     ��� �"�#�%���/ �u�>	\ �'.�T$�� �q������ �"	M�6��%�*   �����>���%���� �"�#�A�L��S�? ����� 	Q�>�E 
   	\�G��@� ��� ��? -)�<      m"%<���/ -)��� �"	M�*�	�	: �����? ���,�(�%���� �" 

�G��@9I�� �X��T�* .!��� �'�(�&!��� �)� �"���*�)� 	
����G m@!(�,�? �"%�&  
���   ���/ -;�!@�=�� �]�A�? �'.�T$�  -;��(�&�G ��G�$C	M��� �     �<�A$\�G �"�#.���6 �"�#�5�%�* 

        �"�#%�(%�� �� ����i�G�� �)� �'�? 1W�S�� �7��k�>���. ��@!g�� �K��L�� ��� �"�#
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 ������ �'�?    �� �"�#	��p�? ������ �_��g����      �Q%�g� ���� ��� �"�#	��p�?�� �2.�G��!>�� �
    �s�cJ�= �{���U�� e��G�f�\  �>����� �����k�>����� �s�G�qh��    �]�:�<�� ����/ H��

            �<�5�?x �'.�T<$�� -)� �@<�/�� �G�$C	M��� �"�#�* ��%�k�%�� ���!G!f�� �u�g�A�.
��(%�a�/ ����L�� 14���C�k�? �"�#�5�? �X��,���!I�� ��	��(�/��. 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Sümme enzele aleyküm min ba'dil 
ğammi emeneten nuâsen yağşâ tâifeten minküm ve taifetün 
kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnûne billâhi ğayral hakki 
zannel câhiliyyeti yekûlûne hel lenâ minel emri min şeyin kul 
innel emra küllehü lillâhi yuhfûne fi enfüsihim mâ lâ yebdûne 
leke yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şeyün mâ kutilnâ 
hâhünâ kul lev küntüm fî büyûtiküm leberazellezîne kütibe 
aleyhimül katlü ilâ medâciıhim ve liyebteli yallâhü mâ fî 
sudûriküm ve liyümahhısa mâ fî kulûbiküm vallâhü alîmün bi 
zâtis sudûr. Bismillâhirrahmânirrahîm. Muhammedür rasûlul- 
lâhi vellezîne meahü eşüddâü alel küffâri ruhamâü beynehüm 
terâhüm rukkean sücceden yebteğûne fadlan minallâhi ve 
rıdvânen sîmâhüm fî vücûhihim min eseris sücûdi zâlike 
meselühüm fit tevrâti ve meselühüm fil incîli kezerın ahrace 
şetehü feâzerahü festağlıza festevâ alâ sûkıhi yu'cibiz zerrâa li 
yeğîza bihimül küffâra ve adallâhüllezîne âmenû ve amilüs 
sâlihâti minhüm ma'firaten ve ecran azîmâ. 
 

yazılıp, yazı zeytinyağı ile silindikten sonra saralı kişinin vücudu bu 
yağ ile yağlanır, yağlarkende 29 defa Fatiha suresi okunursa, 
saralı kişi ayıkır ve Allah'ın izniyle bir daha tekrar etmez. 
 

      6. Bazı havas alimlerine göre, kime Cin musallat olursa Saffat 
suresinin başından onuncu Ayetine kadar hastanın üzerine 
okursa, Cin o kişinin vücutundan Allah Teala hazretlerinin izniyle 
çıkıp gider. 

      Okunacak Ayeti kerimeler budur: 
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          ���<�L�q �X����L�!q��� �¦C� �X�$� ��I���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
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   ! �� ���G��[�(��� 9w�G�� ��(�#�5�%�*       �u<�\����M��� e2�5.�f�* ��%� 9@�� �;��(!��� �!5!.�q �
�C�&��  e_�G��? e7��J�%�= DQ	\ �'�? �1a   �<���/���� 	W<��(��� ����� �7��A!(!��. �� 

          �'�? $��� mu���� mw��T�/ ;"�#���� ��G��&�_ eu� ��L DQ	\ �'�? �7�	��T�E�.��
�= �]�A���6�c�� �2�C�J����� �O�J�U mu�:��� mw��# 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ves sâffâti saffâ. Fezzâcirâti zecrâ. 
Fettâliyâti zikrâ. İnne ilâheküm le vâhid. Rabbüs semâvâti vel 
ardı ve mâ beynehümâ ve rabbül meşârik. İnnâ zeyyennes 
semâed dünyâ bi zînetinil kevâkib. Ve hifzan min külli 
şeytânin mârid. Lâ yessemmeûne ilel meleil a'lâ ve yukzefûne 
min külli cânib. Duhûran ve lehüm azâbün vâsıb. İllâ men 
hatifel hatfete featbeahü şihâbün sâkıb. 
 

      7. İmam Ğazali r.a. Havassul Kuran isimli kitabında der ki: Bir 
cariye geceleyin kalkıp normalde bevl edilmeyen bir yere bevl 
etmiş ve sara olmuş. Ğazali o cariyeye şunu okumuş: 
 

        b. �A%#\ "�3 b3 ]3 �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*  �7x��	E�����
�?�� �"���E����� 7 +�A� �"%�M�,���� �7���	J���.  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Tâhâ tâsîn tâ sîn mîm kâf hâ yâ 
ayîn sâd yâ sîn vel kurânil hakîm. Hâ mîm ayîn sîn kâf nûn vel 
kalem vemâ yesturûn. 
 

Okuduktan sonra o cariyeden cin çıkıp uçup gitmiş ve bir daha da 
Allah c.c. ın izniyle geriye dönmemiş. 
 

      8. Bazı havas alimleri şöyle demiştir; Sarası tutmuş bir 
hastanın sağ kulağına yedi (7) Ezan, bir (1) defa Fatiha suresi ve 
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bir (1) defada Muavvezeteyn surelerini okursan, hastaya arız olan 
Cin sanki ateşteymiş gibi yanarak çıkar. 
 

      9. Hastanın alnına şu � � ^ � 9 0 �   harfleri yazıp, bir tabak 

içinede Buruc sûresini yaz. Yazdığın tabağın üzerine üç (3) defa 
Buruc suresini okuyup, yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu 
hastaya içirirsen, saralının içindeki arız cin yanar. 
 

      10. Yünden dokunmuş bir kumaş üzerine Allah Teala'nın şu 
mübarek isimlerini yaz: 
 

�+����U ��%�,�? �+����U ��%�,�?  
 

Muhyî Hâlık Muhyî Hâlık 
 

Yazdıktan sonra bir kağıt üzerine hurufu mukatta' olarak Ayetel 
kürsiyi yaz. Bu kağıdı yazmış olduğun kumaşın içine sar. Daha 
sonra bu hirzi saralı kişiye asarsan, o kişinin sarası gider. 
 

      11. Sara hastalığı için aşağıdaki dua bir kağıda yazılıp 
saralının üzerine takılırsa, hasta sara illetinden kurtulur. Ama bu 
dua hem hastaya hemde bir bardak suya 7, 21 veya 41 defa üç 
veya yedi gün okunup, hem hastaya hemde suya nefes edilir. 
Okunan suyun bir miktarı saralı hastaya içirilir, kalan su ilede 
saralı gusül ettirilirse, Allah'ın izniyle saradan kurtulur. 
      Yazılacak ve okunacak dua budur: 
 

���*<            �� �8�<9%�E��� 9�<�,��� ���K $��� �]������ -)�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �" 
�s	T�U�c6             ��� �'<�? �̂ �G���� �����?�� �X����(!��� ��� ��? �]�� m8���  ���� }2�5�� 
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    ����(!�<�� �]9%����	\ �j���� �;��= ��(�* $��� �]�(���/ �'�? e;���[�* �7�	J%�,�. �X

     ���A��� ���K�� ��(�#	a�C�& �s�_���. ���� �̂ �G������<    ]! �� -)� �@�#�= �"%�a�A��� 9� 
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           �"%<���A��� �j%�(!�<�� ���K�� �;��(!��� ������� �̂ �G���� ��� �;���= �]�(���

    �)� �4!f�A�* �j�L����� ��#9.�� �'	M��	�       �)� �2�(�a�A�* �'	M���� �)� �4�G�@	E�* �'	M���� 
          �'�? 	
�f�5� �� �"%���A��� �j%�(!��� ���K�� �G��#!5���� �Q�%$��� �'�M�� ��(�\ �'	M����
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 ����(�����(���� ��G����U      �b� ������ �'�g��� ���[�A�?��. ���	�����/ ���	���(!���� 
          ��	T<	C� ��� �̂ �G������ �X����(!��� �G��J�:�� �'�? ��	T�C�5�6 �7�� �"�>�A�J�>��� �7��

�����* $��� �7�	T	C�5�6��e7��J  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul 
kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîs semâ 
vâti ve mâ fîl ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznihi 
ya'lem. Mâ beyne eydîhim. ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi 
şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel 
arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. 
Şehidallâhü ennehü lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ûlûl ilmi 
kâimen bil kısti lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm. İnned dîne 
indallâhil İslâm. Kulilâhümme mâlikel mülki tü'tîl mülke men 
teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tü ızzü men teşâü ve 
tüzillü men teşâü bi yedikel hayru inneke alâ külli şeyin kadîr. 
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Bismillâhiş şâfî bismillâhil kâfî bismillâhil meâfî bismillâhi 
hayrul esmâi bismillâhi rabbül ardı ve rabbüs semâi 
bismillâhillezî lâ yedurru measmihi şeyün fil ardı ve lâ fis 
semâi ve hüves semîul alîm. Üskün eyyühel vecea bi ızzetil 
lâhi üskün bi kudretillâhi üskün bi azametillâhi üskün kemâ 
sekenel leyli ven nehâri ve hüves semîul alîm. Ve nünezzilü 
minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü'minîne ve lâ 
yezîdüz zâlimîne illâ hasârâ. Elmeslemû' essemûlû' asâlû' Yâ 
ma'şeral cini vel insi inisteta'tüm en tenfüzû min aktâris 
semâvâti vel ardı fenfüzû lâ tenfüzûne illâ bi sultân. 
 

      12. Sara tutan, cinlerin tasallutuna maruz kalan ve geceleri 
korkan kimse için aşağıdaki dua yazılıp hasta üzerinde taşırsa, 
ruhani hastalıklardan Allah'ın izniyle şifa bulur. 
      Yazılacak olan dua budur: 
 

    ���* �]! ���� �7��(�%���� �'�? �]! ��   �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"     �)� �'<�? }2�§�f�/ 
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İnnehü min süleymâne ve innehü bismillâhirrahmânirrahîm 
azîmetün minallâhi ve rasûlihi ve ilâ külli cebbârin anîdin ve 
şeytânin merîdin minel melekûtil cini vel cünûni eyne 
şemhûreşil hıtâfil cemeriyyi eyne za'zeıl hindiyyi eyne 
berakâtil ğamâmi eyne fe'cûcillezî yüferrikû beynel meri ve 
zevciha eyne seîdin nasrâniyyin eyne sâfil a'mâli eyne 
tayyârîne fil hevâi eynel müsterikîne mines semâi ilel ardı 
eyne benî vakkâsi eyne benî rakkâsı eyne hârisi eyne 
câzimi'tûnî bi cüyûşiküm verkebû alâ huyûliküm eînûnî alâ 
zâlimi hâzellezî dara hâzel âdemiyyi fülân ibni fülânete 
elvâhan 3 elacele 3 essâate 3 bârakallâhü fîküm ve aleyküm 
ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Bi rahmetike 
yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinî ve nebiyyinâ 
ve habîbinâ ve nûri ebsârinâ ve kurrete uyûninâ muhammedin 
sallallâhü teâlâ aleyhi ve selem. 
 

      13. Yapılan sahih rivayetlere göre Ebû Dücâne r.a. hazretleri 
şöyle der: Birgün yatağıma uzandığımda değirmen sesi gibi 
gürültülü ve arı uğultusu gibi bir ses duydum. Bir ara şimşek 
çakması gibi bir aydınlık oldu. Başımı kaldırdığımda siyah bir 
gölge gördüm. Yaklaşıp elimi dokundurdum. Vücutu dikenli kirpi 
derisi gibiydi. O anda yüzüme ateş kıvılcımı gibi bir şerare fırlattı. 
      Ertesi gün Rasûlullâh s.a.v. a durumu anlattım. Buyurdu ki: Yâ 
Ebâ Dücâne! Evini mâmur hale getir. Sonra kalem ile kağıt istedi 
ve Ali k.r.v. ye şunu yazmasını emretti. Yazılan bu nüshayı alıp 
başımın altına koydum O gece Cinlerin şu seslerini duydum. Yâ 
Ebâ Dücâne! Bizi yaktın. Sahibin hazreti Muhammed s.a.v. hakkı 
için bunu bizden kaldır. Yoksa bizim için kurtuluş yoktur. Bir daha 
senin evine dönmeyeceğiz. Bu nüshanın bulunduğu herhangi bir 
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mekanada girmeyeceğiz. Gece bana hayli uzun geldi. Cinlerin 
uğultusu, bağırıp çağırmaları ve feryatları beni uyutmuyordu. 
      Sabah namazından sonra durumu Rasûlullâh s.a.v. a anlattım. 
Bana dedi ki; Yâ Ebâ Dücâne! Artık o nüshayı onların üzerinden 
kaldır. Allah Tealaya and olsunki onlar bu azabın elemini kıyamete 
kadar duyacaklardır. Bu dua kimin yanında veya mekanında 
bulunursa, Cinler ne o mekana nede civarına gelemezler. 
      Yazılacak olan o mübarek dua budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhillezî halakas semâ- 
vâti vel arda ve ceale z zulümâti ven nûri sümmellezîne keferû 
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bi rabbihüm ya'dilûn. Hüvellezî halakaküm min tînin sümme 
kadâ ecelen ve ecelün müsemmâ ındehü sümme entüm 
temterûn. Ve hüvallâhü fis semâvâti ve fil ardı ya'lemü 
sirraküm ve cehraküm ve ya'lemü mâ teksibûn. Hâzâ kitâbün 
min muhammedin rasûlillâhi rasûli rabbil âlemîn. Sallallâhü 
aleyhi ve selem. İlâ men tarakad dâra minel ummâri vez 
zevvâri illâ târikan yatriku bi hayrin emmâ ba'dü feinne lenâ 
ve leküm fil cevvi siaten fein tekü âşikan mûlian ev fâciran 
muktehıman ev râiyen mubtılen fe hâzâ kitâbüllâhi yentıku 
aleynâ ve aleyküm innâ künnâ nestensihu mâ küntüm 
ta'melûne ve rasülünâ ledeyhim yektübûne mâ temkürûne 
fetrükû sâhibe kitâbî hâzâ fülân ibni fülâneten ventalikû ilâ 
abedetil esnâmi ve ilâ yezumü enne meallâhi ilâhen âhara lâ 
ilâhe illâ hüve küllü şeyin hâlikün illâ vechehü lehül hukmü ve 
ileyhi turceûn. Hâ mîm lâ yünsarûn. Hâ mîm ayîn sîn kâf 
tuğlebûn. Hâ mîm vel kitâbil mübîn. Teferraka a'dâullâhi ve 
beleğat huccetüllâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. 
Feseyekfîkehümüllâhi ve hüves semîul alîm. Bismillâhi ve 
billâhi ve minallâhi ve ilallâhi ve lâ ğâlibe illallâhü ve lâ 
ehadün sivallâhi ve lâ ehadün mislullâhi bismillâhis teftihu 
billâhi ve etevekkelü alallâhi üîzü sâhibe kitâbî hâzâ fî 
hırzillâhi haysü kâne ve haysü mâ teveccehe lâ takrabûhü ve 
lâ tefzeûhü ve lâ tüdârrûhü kâiden kâne ev kâimen lâ fî eklin 
ve lâ fî şerbün ve lâ fî iğtisâlin ve lâ fî külli hâlin minel ahvâli 
ve lâ bil leyli ve lâ bin nehâri ve küllemâ semi'tüm zikra kitâbî 
hâzâ fedbirû anhü lâ ilâhe illallâhü ğâlibü külli şeyin ve hüve 
alâ külli şeyin kadîr. Ve üîzühü billâhi ve bimâ istenâdet bihiş 
şemsü ve edâe bihil kameru ve hüve mektûbin tahtel arşi lâ 
ilâhe illallâhü muhammedün rasûlullâh. Feseyekfîkehümüllâhi 
ve hüves semîul alîm. 
 

      14. Saralı kişinin evinin duvarlarına Ashabı kehf'in isimlerini 
yazarsan Allah'ın izni ile saralı ayıkır. 
      Ashabı Kehf isimleri budur: 
 

           �|�� �q�<�= �|�<� ���*�_ �|�<� ���? �<�5%���p�? �<�5%���p�M�? ��,%���(�.
9%�J�J�[�C�\�l�(�J�: �|� 
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SİHİR İPTAL ETMEK NEVİLERİ 

      1. Aşağıdaki mübarek dua iyi bir saatte yazılıp, sihirli olan kişi 
bu nüshayı üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle sihri iptal olur ve o 
kişiye bir daha sihir tesir etmez.  
      Bu mübarek dua bir kağıda yazılıp, temiz bir kapta yazı su ile 
silkindikten sonra o su üzerine 7 defa Ayetel kürsi, 10 defa İhlas, 3 
defada Muavvezeteyn ve 1 defada Lev enzelna sonuna kadar 
okunup suya nefes edilir ve su el ile karıştırılır. Sihirli olan kimse 
bu su ile gusül ederse, Allah c.c. ın izniyle sihirden kurtulur. Aynı 
dua ikinci kez bir kağıda yazılıp, bu nüshayı o kişi üzerinde taşırsa, 
nüsha üzerinde olduğu müddetçe sihir tesir etmez. 
      Yazılacak mübarek dua budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul 
mübin. Muhammedün rasûlullâhi sâdikul va'dül emîn. 
Şehidallâhü ennehü lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ûlûl ilmi 
kâimen bil kısti lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm. İnned dîne 
indallâhil İslâm. Allâhü sâhibün nûrun ve hıkmetün ve havlün 
ve kuvvetün ve bürhânün ve kudretün ve sultânün ve yâ men 
Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîs semâvâti ve mâ 
fîl ard. Lâ ilâhe illallâhü âdem safiyyullâhü Lâ ilâhe illallâhü 
nûhun neciyyullâhü Lâ ilâhe illallâhü İbrâhîm halîlullâhü Lâ 
ilâhe illallâhü mûsâ kelîmullâhü Lâ ilâhe illallâhü îsâ rûhullâhü 
Lâ ilâhe illallâhü dâvude halîfetullâhü Lâ ilâhe illallâhü İsmâîl 
zebîhullâhü Lâ ilâhe illallâhü muhammedür rasûlullâhü 
bismillâhi ve billâhi ve ilallâhi ve lâ ğâlibe illallâhü ve kefâ 
billâhi hasîben ve kefâ billâhi vekîlen bismillâhi mâ ci'tüm 
bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel 
müfsidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. izeş şemsi küvvirat. Ve 
izes sihru batelet. Ve izen nucûmün kederat. Ve izes sihru 
batelet. Ve izel cibâlü süyyirat. Ve izes sihru batelet. Ve izel 
ışârü  uttılet.  Ve izes sihru batelet. Ve izel vühûşü huşirat.  Ve 
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izes sihru batelet. Ve izel bihârü süccirat. Ve izes sihru 
batelet. Ve izen nüfûsü züvvicet. Ve izes sihru batelet. Ve izel 
mevudetü süilet. Ve izes sihru batelet. Bi eyyi zenbin kutilet. 
Ve izes sihru batelet. Ve izes suhufü nüşirat. Ve izes sihru 
batelet. Ve izes semâü küşitat. Ve izes sihru batelet. Ve izel 
cehîmü su'ırat. Ve izes sihru batelet. Ve izel cennetü üzlifet. 
Ve izes sihru batelet. Alimet nefsün mâ ahdarat. Ve izes sihru 
batelet. Liyü hıkkal hakka ve yübtılel bâtıle ve lev kerihel 
mücrimûn. Ve kul câel hakku ve zehekal bâtılü innel bâtıle 
kâne zehûkâ. Ve nünezzilü minel kurâni mâ hüve şifâün ve 
rahmetün lil mü'minîn. Allâhümme ebtıl ve keddir ve harrik bi 
hakki hâzihid da'vâtil müstecâbâti âfi fülân ibni fülânete 
allâhümmahfaz hâmilü hâzed duâ imin küllil âfâti vel âhâti vel 
beliyyâti ve min küllil emrâdı vel ıleli ves sihri vel akdi vel 
cesedi bi hakki hakkikel azîmi ve bi hürmeti habîbike ve 
halîlikel kerîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil 
azîm. Ve bi hakki yâ hayyi yû kayyâmi yâ zel celâli vel ikrâmi 
Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete ve lâ ızzete ve lâ 
azamete ve lâ heybete ve lâ ınâyete ve lâ hidâyete illâ billâhil 
aliyyil azîm. Bi rahmetike yâ erhamer râhimîne eûzü bi 
ızzetillâhi ve kudratihi min şerri mâ ecüdü ve ühâzir. 
 

      2. Sihir iptali için temiz bir tabağa su doldurup Aşağıdaki Ayeti 
kerimeleri bu suyun üzerine oku ve suya nefes et. Bu suyun bir 
miktarını sihirli kimse içer ve kalan su ilede gusül ederse, Allah c.c. 
ın izniyle sihirden kurtulur. 
      Suyun üzerine okunacak Ayeti kerimeler budur: 
 

      �>���L��? �����? �
��: �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*     $7�� ���,��<�� �]�* �"
           ��@�%�\ �]�* ���_��G���� �'.�@���C�(��� �Q�(�/ �B���I�. �� �)� $7�� �]	��J���%�� �)�
    �s��5���A�g�� eQ�(�/ �'�? ��	��(�/ ��? ����� ��5�?�@�:�� �'.�����U����� �"�K ��5���A�g��

    �	��J���(��� ������5�K �����U�� ��G�	p�5�? �;����K    e2�A%�E�* ew������\ �"�#	���(�/�� �7
            9+�,��� �j�:���� 1c�%�= �s�@�g�. �"�� �s �;��U ����� �!>�& �;��? 	7�c�($a�� �]�����,�.
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         �'.���v�<� ��<�����E� ��� ������5�K �������k�� �7�	��(�A�. ��� ��\��? �Q�J�*��
 �����A��� �)��* $��� �4!�	:���� �
���&�����"%�a�A���  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci'tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. Ve 
erâdû bihi keyden fecealnâhümül ahserîn. Ve kadimnâ ilâ mâ 
amilû min amelin fecealnâhü hebâen mensûrâ. Ve hasir 
hünâlikel mübtılûn. A'mâlehüm keserâbin bi kîatin 
yahsebühüz zamânü mâen hattâ izâ câehü lem yecidhü şeyâ. 
Fevekaal hakku ve betale mâ kânû ya'melûn. Feğulibû hünâli 
ke ven kalebû sâğirîn. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil 
aliyyil azîm. 
 

      3. Bu mübarek duayı yazıp üzerinde taşıyan kimseye sihir tesir 
etmez. Eğer o kişide sihir varsa Allah'ın izniyle iptal olur. 
      Yazılacak olan mübarek dua budur: 
 

           ���(<<����A��� �w�G �)� �@<�(�,���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<���*
 ������? �"%�&!��� �'�(�&!�����F�!.�� �� �@���A�  �F�!.�� �'.�@<��� 8���.  ���A�>��� 

          ��<�%�v �"�#�%���/ �Y�(�A� �� �'.� T$�� ������ �"%�E�>���(��� ������I�� �� �@�K��
�"�#�%���/ �w��S�k�(��� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* ��D��!S�� ���� . �Q	:

    !I�� -)�� m@�&�� -)� ���K        ���<	C	\ �]�� �'	M�. �"���� �@����. �"���� �@���. �"�� �@�(
    �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* m@�&��.       �'<�? �+<���C��� �w���* 	���/�� �Q	:

           �<�� �X��� �$C!5�� ���= �'�?�� �u�:�� ����� e+����v���= �'�?�� �+���U��?���=
���� e@����& ���= �'�?�� �@�E�A����Q	: �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* �@���& �  
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   ���? �R�!5�� �w��<�* 	���/��    �? �R�!5�� �]���� �R�!5�� �� ���= �'  �R����������
H�T$��� �R�!5�����   �R�<!5���� !'�g��� �'�? �R�!5�� �G��@� ��� �R�������.

 �� -)�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*  �� �8�<9%�E��� 9�<�,��� ���K $��� �]���� 
            ��� �'�? �̂ �G���� �����?�� �X����(!��� ��� ��? �]�� m8���  ���� }2�5�� �s	T�U�c6
           �"<�#�C���U ��?�� �"�#.�@�.�� �'�%�* ��? �"���A�. �]� ���¢�*$��� �s�@�5�/ �j�C�[�. H�T$��

    �(���/ �'�? e;���[�* �7�	J%�,�. ����        �]9%<����	\ �j<���� �;��= ��(�* $��� �]
         � �"%�a�A��� 9����A��� ���K�� ��(�#	a�C�& �s�_���. ���� �̂ �G������ �X����(!���
              ��<	C�M�. �'<�(�� ��<�k��� �'<�? �@�=9��� �'!%���6 �@�: �'.�@�� ��� �s���\��

      <�* �����(�>��� �@�E�� �)��* �'�?���.�� �X�	v�$J���*   ��E����<��� �X�����A���
    m"%���/ mj%�(�� -)��� ��#�� �8��I�C� �� .     �"�#�L�����. ���5�?x �'.�T$�� 9����� -)��

         �X�	v�<$J�� �"�K����%������ �����C�\ �'.�T$���� �G�95�� ����� �X��(	�Pa�� �'�?
      �� �������	� �X��?	�Pa�� ����� �G�95�� �'�? �"�#� ��L�����.   �"�K �G�!5�� �w��,�

 �7��@����U ��#%��.         ��T<�K ��*�<�>�\ �Q�?��&��. �@�&������ ���� �Q�(�/ ��?��
           �@<����. �"���� �@���. �"�� H�T$�� �@�(!I�� �_���C��� �@�&���� �@�&�������* �]�>���J�*��

         �*�� �7��5������ ���� �Q�(�/ ��?�� �@�&�� ���	C	\ �]�� �'	M�. �"����   ��<�5�/ �]�>���J
          �2���W$p���* ���5�/ �]�>���J�*�� 	2���W$p�� ���� �Q�(�/ ��?�� o;�!��&�� �8�_x �'�%�5�������*
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          �]<�>���J�*�� 	2<�A�*�G���� ���� �Q�(�/ ��?�� �Q%����������� �Q%�V��M%�?�� �Q.�����L
    �Q%�g� ������ �4��G��!>�� �u�>	\ 	2�A�*�G�����* ���5�/     �7x��<	E����� �G�<�*!f���� 

         �X����� �b�(������* ���5�/ �]�>���J�*�� 	2���(����� ���� �Q�(�/ ��?�� �"%�a�A���
           -)� �+���U �<�>$��� �8�!.�� �2!>�����* ���5�/ �]�>���J�*�� �2!>���� ���� �Q�(�/ ��?��

      � ���� �Q�(�/ ��?�� �̂ �G������ �X����(!��� !'�#%��   ���5�/ �]�>���J�*�� 	2�A��!��
        �w���<�*���� �j��!�<�� ���i�G������ �j��!����6����(!����� �� ��p�(��� �j��!����*
         �2�M�V�W�(��� �2!%� ��($p���* ���5�/ �]�>���J�*�� �2!%� ��($p�� ���� �Q�(�/ ��?�� �"%�,�g���

   �|���A��� �7�	��(�,�. �'.�T$�� �8����M���       ��<�� �Q�(�/ ��?�� �"%�A!5�� �w����*���� 
           ���<�? �<�#�* �u�K�G�� ��>$�� �X��.x �j���>���* ���5�/ �]�>���J�*�� 	2�A���>��
         �4���[�A��� �2�*��,!I���* ���5�/ �]�>���J�*�� 	4���[�A��� ���� �Q�(�/ ��?�� �7���/����

    ���?��\ �4���[�/ �����6 	4�G������� �8����M���       �'�%<�/�� �����,<�� ����E���� �!(���� }2
        �Q<�J�*�� 9+�,��� �j�:���� e"%�a�/ ���,���*����L�� �"�K����K���>����� �R�!5��
    �� �)� $7�� �]	��J���%<�� �)� $7�� ���,���� �]�* �"�>���L��? �7�	��(�A�. ��� ��\��?

      �B���C�. ���� �'.�@���C�(��� �Q�(�/ �B���I�.      ���� �<�6�� 	�<�%�& ���&�!���
          �;����K �s��5���A�g�� eQ�(�/ �'�? ��	��(�/ ��? ����� ��5�?�@�:�� �7����&�!��� �B���C�.
           m+�K��q ���K ������� �]�k�? �@�%�� �Q�3������ ����/ �+�,����* �~�T�E�  �Q�* ��G�	p�5�?
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      � �;��L �Q	:�� �7�	C�I�6 �!(�? 	Q�.����� �"	M����     $7�� 	Q<�J����� �+�K�q�� 9+�,��
           �s��<�\ ������ �Q�3������ �Q�J����. �� !+�,��� !+�,�%�� �1:��K�q �7��\ �Q�3������
        ����/ 	7��A�>���(��� �'�(�&!��� ��59*�G�� �+�,����* �"	M�&� �w�G �7��?���g�(���

      �,������ ������� �X�G��	\ �b�(![�� ����� �7�	C�I�6 ��?    ������� �Y<��DJ�* �G�
         �X���%<�� 	
����g��� ������� �Y��DJ�* �G��,������ ������� �X�G�@�M� � �8��g95��
          �G��,<������ ������� �Y<��DJ�/ �G��[�A��� ������� �Y��DJ�* �G��,������ �������

          �Y<��DJ�* �G��,<������ ������� �X���[�& �|��&����� ������� �Y��DJ�* �������
         �Y<�L���q �R�	C95�� ������� �Y��DJ�* �G��,������ ������� �X���g�� �G��,�����
          �G��,<������ ������� �Y����<�� 	4�_�����(��� ������� �Y��DJ�* �G��,������ �������
         �"�#�M%�C�M�%��<�� ���(�&�!��� �"�&�G�� ��K�� �1a����& m��%�U -)��� �Y��DJ�*

-)�            -)� ��5����<�& ��<���(��� �]���� 9+�,��� �]	����: �"%���A��� �j%�(!��� ���K�� 
          $��� �4!�<	:���� �
���&���� �l�I!5�� �"�A� �� ������(��� �"�A�  �Q%�\����� �"�A� ��

          <��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ -)� �$���� �"%�a�A��� �����A��� �)��* �]
 �"D����� �]���,���  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. 
Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâ kena'büdü ve iyyâ 
kenesteîn. İhdinas sirâtal müstekîm. Sirâtellezîne enamte 
aleyhim. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Bismillâhir- 
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rahmânirrahîm. Kul hüvallâhü ahad. Allâhüs samed. Lem 
yelid. Ve lem yûled. Ve lem yekün lehü küfüven ahad. 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul eûzü bi rabbil felak. Min şerri 
mâ halak. Ve min şerri ğâsikın  izâ ve kab. Ve min şerrin 
neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul eûzü bi rabbin nâs. Melikin 
nâs. ilâhinnâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî 
sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs. Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün 
ve lâ nevm. Lehü mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî 
yeşfeu ındehü illâ bi iznihi ya'lem. Mâ beyne eydîhim. ve mâ 
halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve 
sia kürsiyyühüs semâvâti vel arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve 
hüvel aliyyül azîm. Lâ ikrâhe fid dîni kad tebeyyener rüşdü 
minel ğayyi femen yekfür bittâğûti ve yü'min billâhi fekadis 
temseke bil urvetil vüskâ len fisâme lehâ vallâhü semîun alîm. 
Allâhü veliyyüllezîne âmenû yühricühüm minez zulümâti ilen 
nûri vellezîne keferû evliyâühümüt tâğûtü yuhricûnehüm 
minen nûri ilez zulümâti ülâike eshâbün nâri hüm fîhâ hâlidûn. 
ve mâ amile lekel vâhidü yâ hâmile kitâbî hâzâ ebtaltühü bil 
vâhidil ehadil ferdis samedillezî lem yelid ve lem yûled ve lem 
yekün lehü küfüven ehad. ve mâ amile lekel insâni ebtaltühü 
anke bil isneyni âdeme ve havvâ' ve mâ amile lekes bis 
ebtaltühü anke selâseti cibrîle ve mîkâîle ve isrâfîle ve mâ 
amile lekel erbeatü ebtaltühü anke bil erbeati kütübet tevrâti 
vel incîli vez zebûri vel kurâni ve mâ amile lekel hamsetü 
ebtaltühü anke bil hamse salâti ve mâ amile lekes sitteti 
ebtaltühü anke bis sitteti eyyâmelletî halakallâhü fî hinnes 
semâvâti vel ardı ve mâ amile lekes sebatü ebtaltühü anke bis 
sebal mesânî ves semâvâtîs seba vel ardînes seba ve ebvâbil 
cehîmi ve mâ amile lekes semâniyyetil melâiketül kirâmillezî- 
ne yahmilûnel arşa ve ebvâben neîmi ve mâ amile leket tisatü 
ebtaltühü anke bit tisa âyâtilletî erhebe bihâ mûsâ firavne ve 
mâ amile lekel aşeratü ebtaltühü anke bis sahâbetil aşeratil 
kirâmil beraratü tikle aşeratü kâmiletün. Felemmâ elkav 
seherû a'yünen nâsi vesterhebûhüm ve câû bi sihri azîm. 
Fevekaal hakku ve betale mâ kânû ya'melûn. Mâ ci'tüm bihis 
sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel 
müfsidîn. Ve lâ yüflihus sâhiru haysü etâ. Ve lâ yüflihus 
sâhirûn. Ve kadimnâ ilâ mâ amilû min amelin fecealnâhü 
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hebâen mensûrâ. Bel nakzifü bil hakki alel bâtıle feyed 
meğuhü fe izâ hüve zâhikun ve lekümül veylü mimmâ tesıfûn. 
Ve kul câel hakku ve zehekal bâtılü innel bâtıle kâne zehûkâ. 
Liyü hıkkal hakka ve yübtılel bâtıle ve lev kerihel mücrimûn. 
Rabbihküm bil hakki ve rabbünâr rahmânül müsteânü alâ mâ 
tesıfûn. izeş şemsi küvvirat. Ve izel eshâru buttilet. Ve izen 
nucûmün kederat. Ve izel eshâru buttilet. Ve izel cibâlü 
süyyirat. Ve izel eshâru buttilet. Ve izel ışârü uttılet. Ve izel 
eshâru buttilet. Ve izel vühûşü huşirat. Ve izel eshâru buttilet. 
Ve izel bihârü süccirat. Ve izel eshâru buttilet. Ve izen nüfûsü 
züvvicet. Ve izel eshâru buttilet. Ve izel mevudetü süilet. Ve 
izel eshâru buttilet. Bi eyyi zenbin kutilet. Ve izel eshâru 
buttilet. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamür râhimîn. 
Feseyekfî kehümüllâhi ve hüves semîul alîm. Kavlühül hakku 
ve lehül mülk. Hasbünallâhü ve ni'mek vekîl. Ni'mel Mevlâ ve 
ni'men nasîr. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
 

      4. Böğürtlen bitkisinin kökünü Reyhan ile birlikte bir kap içine 
koy. Üzerine 2,5 litre kadar su ilave ettikten sonra, buharlaşıncaya 
kadar ateşte kaynadırsın. Geriye 0,750 litre su kalır. Bu suyu 
aralıksız beş gün boyunca her gün 150 gr kadar içen sihirli kişinin 
Allah Teala nın izniyle sihri bozulur. 
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BAĞLIYI ÇÖZMEK İÇİN 
      Bilki! Bağlı kişilerin tedavisi beş çeşittir. Bunlar bitkilerle, bitki 
kökleriyle, hindi ilaçlarıyla, tıp ilaçları ve yazılarladır. 
      Bağlılık üçe bölünür. Birincisi cinden, ikincisi insan sihrinden, 
üçüncüsü ise himmeti soğuk olup, vücudu uyanmayanlardır. 
      Cinden bağlı olanların alameti zekeri ferce girmeden menisi 
hemen akandır. İnsan sihriyle bağlı olanların alameti zekeri 
buruşuk iken ferce biraz girip menisi akandır. Himmeti soğuk 
olanın alameti ise, vücudu hiç uyanmayandır.  
      1. Cinden bağlı olanların tedavisi: Üç adet yumurta al ve 
yumurtaları suda iyice haşladıktan sonra kabuklarını soyup, birinci 
yumurtanın üzerine şu Ayeti kerimeyi: 
 

�7��A����(�� �"�#.�@�.���* ��K��5�%�5�* �;��(!�����  
 

Ves semâe beneynâhâ bi eydin ve innâ le mûsiûn. 
 

yazıp, bu yumurtayı erkeğe yedirirsin. 
      İkinci yumurtanın üzerine şu Ayeti kerimeyi: 
 

�7��@�K��(��� �"�A�5�� ��K��5�=���� �̂ �G������  
 

Vel arda fereşnâhâ feni'mel mâhidûn. 
 

yazıp, bu yumurtayıda kadına yedirirsin. 
      Üçüncü yumurtanın üzerine şu Ayeti kerimeyi: 
 

 ��5�E���U e;���= DQ	\ �'�?���7���$\�T�6 �"	M$��A�� �'�%�L���q 
 

Ve min külli şeyin halaknâ zevceyni lealleküm tezekkerûn. 
 

yazıp, bu yumurtayı kadının saçı ile ortadan kesip, yarısını erkeğe, 
yarısınıda kadına yedirirsin. Allah Teala nın izniyle iki üç aylık 
bağlı olsalar bile çözülürler. 
 

      2. İnsan sihriyle bağlı olanlar için: Hint ilacını kullanırsın. İnsan 
sihriyle bağlılık iki kısımdır. Birincisi senesini doldurmayan bağlılar. 
İkincisi senesini geçmiş olan bağlılar içindir. 
 

      Senesini doldurmayan bağlılar için: Beyaz biber, sekencebin, 
karanfil, tarçın, kaküle, cevzetiş şirk, küçük Hindistan cevizi, 
tübetül acüz (Bu başka nüshada sürretül acüz olarak geçmiştir) ve 
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demmül hazülüyü alıp bir tencerenin içine koy. Tencereyi ateşin 
üzerinde iyice kaynattıktan sonra, hastayı terleyinceye kadar 
tencerenin üzerinde oturtursun. Allah Teala hazretlerinin izniyle 
bağı çözülür ve şifa bulur. 
 

      Senesini geçmiş bağlılar için: Tilki ve zebra hayasını yukarıda 
adı geçen bitkilerle birlikte kaynatıp, bağlı olan kişi bunu yedi gün 
yerse, Allah Teala nın izniyle bağı çözülür. 
 

      3. Himmeti soğuk olupta vücudu uyanmayanlar için: Bunun 
ilacı yoktur. Yalnız şunu kullanmak faydalı olabilir. Şentekura otu, 
biber, sekencebin, tarçın ve kaküle'yi alıp, güzelce dövdükten 
sonra bunları et ile pişirirsin. Vücudu uyanmayan kişi eti yiyip 
suyunuda içerse, İnşaallah Allah'ın izniyle şifa bulur. Veya haşhaşı 
güzelce dövüp inek eti ile birlikte pişirdikten sonra, yukarıda adı 
geçen bitkileride dövüp, haşhaş ve etin içine atarsın. Himmeti 
soğuk olan kişi eti yiyip, suyunuda içerse, Allah'ın izniyle şifa bulur. 
 

      4. Yazılar ile bağlıyı çözmek şöyledir: Bağlı olan kişiye güzelce 
yıkanmasını söylersin. Sonra sağ eline Haşr suresinin son dört 
Ayetini (Lev enzelna ila hakim) yazarsın. Sol elinede İnşirah 
suresini yazarsın. Yasin suresini bağlı olan kişinin elleri kapanana 
kadar okursun. Elleri kapandıktan sonra tekrar Yasin suresini elleri 
açılana kadar okursun. 
      Bundan sonra Vakıa suresini bir tabağa yazıp, yazıyıda su ile 
sildikten sonra, bu suyu erkek ve kadına içirirsen, Allah Teala nın 
izniyle bağı çözülür. 
 

      5. Halli ma'kud (Bağlı) için şu isimleri: 
 

         �'�(�&!��� �)� �"���* �1C���� �7����#�5�.�� ���G��?�� ���G��3 ���G��?�� ���G��3
     �)� �2�\���* ����/ �'�.��E������ ��%�E������ �"%�&!���      �O�%<�� �<�� �7��>���C�6�� 

�"%<<�a�A��� �_��$J<<<���\ e���<<�� DQ<<	\ �G��I<<�� �<<� ��:�����	� 

  
 

Târık ve mârık târık ve mârık ve yenhevâni esfâ. Bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Ve elkayâ ve elkâyin alâ bereketillâhi ve 
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tefletâni fî seyfi züfrakânâ fesâr. Külli firkın kattavdil azîm. Ve 
şifreler.  
 

      Bir balta üzerine yazıp, baltayı ateşte kızarttıktan sonra 
bağlının altındaki bir su içinde söndür. Bağlı olan kişi bu sudan 
içip, kalan su ilede gusül abdesti alırsa, Allah c.c. ın izniyle bağı 
çözülür. 
 

      6. İnsan sihriyle bağlı olan kişi için üç adet suda haşlanmış 
yumurta alıp, kabuklarını soyduktan sonra birinci yumurta üzerine: 
 

�7��A����(�� �"�#.�@�.���* ��K��5�%�5�* �;��(!�����  
 

Ves semâe beneynâ hâ bi eydin ve innâ le mûsiûn. 
 

      İkinci yumurtanın üzerine şu Ayeti kerimeyi: 
 

�7��@�K��(��� �"�A�5�� ��K��5�=���� �̂ �G������  
 

Vel arda fereşnâhâ feni'mel mâhidûn. 
 

      Üçüncü yumurtanın üzerine şu Ayeti kerimeyi: 
 

�7���$\�T�6 �"	M$��A�� �'�%�L���q ��5�E���U e;���= DQ	\ �'�?�� 
 

Ve min külli şeyin halaknâ zevceyni lealleküm tezekkerûn. 
yazarsın. Birinci yumurtayı erkeğe, ikinci yumurtayı kadına 
yedirirsin. Üçüncü yumurtayı kadının saçından bir tel alıp, bu saçla 
yumurtayı ikiye böldükten sonra, yarısını erkeğe yarısınıda kadına 
yedirirsin. Daha sonra bir kağıt üzerine şu Ayeti kerime ile duayı 
yazarsın. 
 

          $7�� ���,���� �]�* �"�>���L��? �����? �
��: �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<���*
           !+�,��� -)� 9+�,�%�� �'.�@���C�(��� �Q�(�/ �B���I�. �� �)� $7�� �]	��J���%�� �)�
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�? e@�V��/ �'�L�� e_�G��?<��� �F�	��? �'<es�	��& es�	��& ���3��%![���� �'�g  
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�"%�a�A��� �����A��� �)��* $��� �4!�	:���� �
���&�W�* es�	��&  
  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci'tüm bihis sihru 
innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. 
Liyü hıkkullâhül  hakka bi kelimâtihi ve lev kerihel mücrimûn. 
Berâetün minallâhi ve rasûlihi ilâ külli mâridin ve cinin âidin 
min mülûkil cinnin veş şeyâtîni halûhin halûhin halûhin bilâ 
havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
 

      Bu yazdığını su ile silip, suyun bir kısmın erkeğe içirir ve kalan 
su ile erkek gusül abdesti alır. Daha sonra bir miktar sıvı yağ 
üzerine Fatiha, Ayetel kürsi ve altı şifa Ayetlerini okursun. Karı 
koca bu yağla vücutlarını yağlarsa, Allah c.c. ın izniyle kurtulurlar. 
 

      7. Aşağıdaki vefki temiz bir tabağa yazdıktan sonra yazıyı su 
ile sil ve bu suyu bağlı kişiye içir. Sonra bir kağıt üzerine vefki 
tekrar yazıp, bağlı olan kişi bu vefki sulbünde (Omurga kemiği) 
takarsa, Allah'ın izniyle bağı çözülür. eşiyle cima' ederse, 
      Yazılacak vefk budur: 
 

 
 

      8. Nikah kıyma esnasında herhangi bir kişinin nikahı kıyılan 
erkeğin bağlanması niyetiyle parmaklarını birbirine geçirmesi, 
parmağını diğer parmağının üzerine koyması, bir ipe düğüm 
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atması, veya bıçak kapaması gibi ufak bir hareket erkekliği bağlar. 
Bu husus herkesin malumudur.  
      Bunun tedavisi: Bir kağıt üzerine hurufu mukatta' olarak Ayetel 
kürsiyi, başka bir kağıt üzerine hurufu mukatta' ile Amenerrasulu yi 
yaz. Bağlı olan kişi Ayetel kürsi yazılı kağıdı sağ pazusuna, 
Amenerrasulu yazılı kağıdı sol pazusuna bağlayıp, yeni ve hiç 
kullanılmamış bir balta deliğinden zekerini geçirdikten sonra bevl 
etsin. Daha sonra helali ile cima' ederse, şüphesizki bağı çözülür. 
 

      Zekeri balta deliğinden geçirmek hüsnü tefeül makamında 
kullanılmış gibidir. Veya demirin özelliğindendir. Güya baltanın 
deliğinden geçirip, bevl etmek iyi bir ümitlenmedir. 
 
      9. Bağlı olanı çözmek için: Aşağıdaki Ayeti kerimeleri sırçalı bir 
tabağa yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu bağlı olan kişiye 
içir. Aynı Ayeti kerimeleri bir kağıt üzerine yazdıktan sonra bu 
yazılıyı bağlı olan kişi sağ buduna bağlayıp eşiyle cima ederse, 
Allah c.c. ın izniyle bağı çözülür. 
      Tabağa ve kağıda yazılacak Ayetler budur: 
 

���*<        ����� ��#%�E������ �����?��. ��#�E���� �
��: �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �" �
�K<         ��#�6�l<�� ��K�@%�A�5�� �O���6���� ��K�T�U �
��: ��A���6 }2!��& ��

����	����)��* $��� �4!�	:���� �
���&����  �"%�a�A��� �����A���   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle elkıhâ yâ mûsâ. Feelkâhâ feizâ 
hiye habbetün tesâ. Kâle huzhâ ve lâ tehaf seüîdühâ sîratehel 
ûlâ. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
 
      10. Bağlıyı çözmek için: Pazar günü Ayetel kürsiyi misk ve 
zaferan ile yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu bağlıya içir. 
Pazartesi günü misk ve zaferan ile Zilzal suresini, yazıp, yazıyı su 
ile sildikten sonra bu suyu bağlıya içir. Salı günü misk ve zaferan 
ile Felak suresini yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu 
bağlıya içir. Çarşamba günü Nas suresini misk ve zaferan ile 
yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bunun suyunuda bağlıya 
içirirsen, 10 yıllık dahi bağlı olsa Allah'ın izniyle bağı çözülür. Bu 
mesele sahih olup, defalarca tecrübe edilmiştir. 
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ŞİFA İÇİN 

      1. Her türlü hastalıklar için: Aşağıdaki Şifa Ayetleri, Teskin 
Ayetleri ve Tahfif Ayetleri ile birlikte dua bir kağıt üzerine yazılıp, 
yazı su ile silindikten sonra bu su hastaya içirilirse, bütün 
hastalıklara çok faydası olup, hasta şifa bulur. Bir adet daha 
yazılıp hasta bunu üzerinde taşırsa, yellere ve bütün hastalıklara 
Allah'ın izniyle çok faydalıdır. 
      Yazılacak olanlar budur: 
 

          ���5�?��<�? e8��<�: �G��@<� �O�[�.�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* .
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�"D����� �]�*��,����� �]��x ����/�� ���?	��� ����!5�� e@!(�,�?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü'minîn. 
Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden 
ve rahmetün lil mü'minîn. Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü 
minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü'minîn. Ve izâ 
meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve 
şifâ'. Ve libisû fî kehfihim selâse mietin sinîne vezdâdû tisâ. Li 
külli nebe' müstekar. Ve lehü mâ sekene fil leyli ven nehâri ve 
hüves semîul alîm. İn yeşe' yüskinir rîh. Ve lev şâe lecealehü 
sâkinâ. Elâne haffefallâhü anküm ve alime enne fîküm da'fâ. 
Yürîdüllâhi en yühaffifü anküm ve hulikal insânü daîfâ. 
Edûküm rabbeküm yühaffif annâ. Zâlike tahfîfün min 
rabbiküm ve rahmeh. Şifreler ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ 
billâhil aliyyil azîm. Ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin 
nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve ashâbihi ve sellim. 
 

      2. Aşağıda gelecek olan azimet ''Hizbin Nevevi'nin azimeti'' 
ismi ile meşhur olup, bütün hastalıklar için şifadır. Özellikle insan 
vücutundaki cin yeli, felç, kulunç ve romatizma gibi hastalıkların 
manevi tedavisinde çok tesirlidir. Bu azimet hastanın üzerine üç 
(3), beş (5), veya yedi (7) defa okunur. 
      Okunacak azimet budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Aksemtü aleyküm eyyühel ervâhu 
ve sâiril eryâhıl müvekkilûne bi a'dâil insâni bi nemûhin 
nemûhin cevliyyen cevliyyen yâ kender eclâciın eclâciın 
şentehûrin şentehûrin bâşin bâşin kesrahin kesrahin bi 
kudretillâhi be bi hakki azametillâhi ve bi hakki sultânillâhi 
şemheyûşin şemheyûşin vâhin vâhin vehin vehin râhin râhin 
atyûmin atyûmin atyûşin atyûşin ma'bûşin ma'bûşin ehbâhin 
ehbâhin allâhü allâhü allâhü yâ cebrâîlü âhin âhin allâhü 
allâhü allâhü yâ mîkâîlü ehyâhin ehyâhin allâhü allâhü allâhü 
yâ kesfeyâîlü inzilû alâ hâzihil evcâı vel eryâhı ve zelzilûhâ ve 
ezhibûhâ ve ahricûhâ ve asrifûhâ min hâzihil cesedi ve innâ 
alâ zehâbin bihi le kâdirûne ve billezî izâ erâde şeyen en yekû 
le lehü kün feyekûn. Seniyyin seniyyin ekûın ekûın fekacin 
fekacin mahmetin mahmetin ehacin ehacin fâûcin fâûcin 
mâûcin mâûcin veyûcin veyûcin rîhın rîhın uhric eyyüher 
rîhus sekıyyü bi heltafin heltafin şelyetîın şelyetîın melyetîhın 
melyetîhın neclehın neclehın âhin âhin allâhü allâhü 
sübbûhun sübbûhun kuddûsün kuddûsün rabbül melâiketi 
ver rûh. İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven 
nehâri vel fülkilletî tecrî fil bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ 
enzelallâhü mines semâi min mâin feahyâ bihil arda ba'de 
mevtihâ ve besse fîhâ min külli dâbbetin ve tasrîfir riyâhı ves 
sehâbil musahharînes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin 
ya'kılûn. Bişelşin bişelşin sabûtin sabûtin haykûşin haykûşin 
hâşetin hâşetin kâşetin kâşetin andeîşin andeîşin rîhın rîhın 
uhrüc eyyüher rîhuş şedîdü vel veceut târiku ven tekıl min 
hâzel udvi ilâ ğayrihi hattâ tahruce min hâzel cesedi bi ızzeti 
men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. 
 

      Azimeti okuduktan sonra hastanın elinin üstüne aşağıdaki vefki 
yazıp, defalarca şunu okursun: 
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İnzilû yâ huddâme hâzel vefkiş şerîfi ved da'vetil mübâraketi 
ve elbisül kefe ve ferrikul esâbia vefalû mâ âmiruküm bih. 
      Hastanın eli üzerine yazılacak vefk budur: 
 

 
 

      Amelini tamamladıktan sonra gelen görevlileri göndermek için, 
Ayetel kürsi ve Zilzal suresini ''Eştata'' ya kadar okursun. Hastayı 
okuma anında cavi, kündür ve kefera buhurlarını yakarsın. 
 

      3. Vücutta oluşan büyük yaralar ve çıbanlar için aşağıdaki 
Ayeti kerimeleri hastanın üzerine okuduktan sonra, parmağını 
tükürükleyip parmağını yara olan yerlere sürersen, Allah Teala nın 
izniyle hasta şifa bulur. 
      Okunacak Ayeti kerimeler budur: 
 

           �w��,<��� �<� �����* ��(�\ �"�K�� �����* �! �� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
!5�g���         �~�<�J�� �7��5�p�>���. ���� ���,���I�? ��#!5�?���I�%�� ���(���:�� ���� �2

          �d��!I<���\ �Y�,��<��c�� �7��(�V��  �"�K�� ���*�G �'�? mO�V��3 ��#�%���/
 �d��!I���\ �Y�,����c�� �d��!I���\ �Y�,����c�� 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. innâ belevnâhüm kemâ belevnâ 
ashâbel cenneti iz aksemû leyasri münnehâ müsbihîn. Velâ 
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yestesnûn. Fetâfe aleyhâ tâifün min rabbike ve hüm nâimûn. 
Feesbehat kessarîm. feesbehat kessarîm. feesbehat kessarîm 
 

      4. Nazar, sihir, göz ve cin'lerden gelen zararlardan kurtulmak 
için, aşağıdaki azimeti üç adet kağıt üzerine yaz. Her kağıdın içine 
aynı ağırlıkta olmak şartıyla kündür, kizbere, harmel tohumu, 
mağribi fasuhu, cüccam tohumu ve zefra koy. Hastayı hergün 
güneş batmadan önce bu kağıtlardan birisiyle buhurlarsan, Allah 
c.c. ın izniyle şifa bulur. 
      Yazılacak azimet budur: 
 

       e]�.��(���� 9������3�� 9������3�� ej����(���3 ej����(���3 eF�	��[���5�6 eF�	��[���5�6
           �s�T<�K �+<�,�* e]�%���5�6 e]�%���5�6 ��	M�& ��	M�& el���#�  el���#�  e]�.��(����

   �%�? �@�%����. �u�L�� �;��(������       �2<� �W	� �'�*� �7�W	� �'�/ �Q�J�*���� �7����J�J
       e'�%�/�� e��,���� ê ���?�� ê �G��/ $Q	\�� �B.�����     ~ � 8 
 �+�,�*��

            -)� �$�<��� �"%�a�A��� �����A��� �)��* $��� �4!�	:���� �
���&���� 
 { 7
 �]���,��� �]��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/�"D����� 

 

Tenbeşelûkin tenbeşelûkin talmâseın talmâseın atlesiyyü 
atlesiyyü selmûyehin selmûyehin nehbîrin nehbîrin hakû hakû 
tensiyehin tensiyehin bi hakki hâzihil esmâi ecib yâ seyyid 
meytatarûne ve ebtıl an fülân ibni fülânete errîhı ve külle 
âridın ve meradın ve sihrin ve aynin ve bi hakki limukfencil ve 
lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhiln aliyyil azîm. Ve sallalâhü alâ 
seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

       5. Talık, Tarık ve tabiattan olan yeller için, aşağıdaki azimeti 
sırçalanmış bir tabağa yazıp, yazıyı saf zeytinyağı ile sildikten 
sonra, tabağın içine üzerlik, adi su teresi ve kemmun koy. Bu 
yağla hastanın yakını el ve ayak ucu haricindeki bütün vücutunu 
yağlar. Azimeti diğer bir tabağa daha yazıp, yazıyı güneş 
görmemiş kuyu suyu ile silersin. Bu suyuda hasta olan kişi yedi 
gün ve gece içerse, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 



BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI 324 

      Yazılacak azimet budur: 
 

            $Q<�L mG�!>�� ���>�� es���G es���G e{�� e{�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
   �!#�E��� �@�&������ �)� 	
�W�L        -)����. es��. esx H�@�#�� e@�K e@�K�� e
��%�#�= �G

         -)����. es��. esx 	Q%�V������L��. -)����. es��. esx �@!(�,�?��.    es�<�. esx 	Q%�V��M%�?��.
         �8��f�%�&��. -)����. es��. esx 	Q%�V��G�f�/��. -)����. es��. esx 	Q%�����������. -)����.  esx 

 ����. es��.  �� -)�� -) �s�_����A<�* mO%�J        9H��<�E��� ��<�K�� -;��[�. �'�? ���q���.
          �B.��<�� ��T�K ����/ ��	��f� �� �2�§���M��� �;��(������ �s�T�K �8�!@�U��. �f.�f�A���
          �s�T<�K �'<�? �s��L���U���� �s��@�/�G���� �s�9f�K�� �2$p�g��� �s�T�#�� �̂ �G��A���

 �L �2$p�g���  �2$p    �2� �W	� �'�*� �7�W	�)     <�,�* �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� ����   �'<�? �+
  	\ e;��![��� �
�	E�.        e0�:���<�#�? e0�:��[<���/ �+�<<,�*�� �7�	M�%�� �'

         �b<�*��_ e2�A�I�A� e2���[���= ��� e2���[���= e|����? e0�C�:�� e0�E�?��[�:��
   !"�#$���� e|��G�@�K �Y� �� �b�*�       �G�_��k�. �� �;��C�= �;��C�= �;��C�= �w�G��. 

       �8�!@�U��. �"	M�%���/ �8�f�/���� ��i���? ���� ��(�E��    !"	� �)��* �;��(������ �s�T�K
            H���L�<�(�*�� �)� �]�L�� �G��5�*�� �)� �f�/ �f�A�*�� �)� �+�& �+�,�*�� �)��*

    �)� �@�5�/ �'�? �"���E��� �]�*         �$�<� e@!(�,�? �� �@�%�� �)� �+���U ���%�U ����� 
�� ��T�K �7��\ �7�� �)� 	
����G�� �)� �@���/ �'�*�� �"$����� �]�%���/ -)�<�B.��  
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            ��� ���� e�����/ ��� ���� eu�I�/ ��� ���� ���? ��� ���� �"�a�/ ���   ���� e8�_ 
   �� ���� e"�,�� ���<  ���� e@���L � �� <    e��A<�= �    �s�<�(�>�.!f�K �<�?$���

         ��T<�\�� ��T�\ �@���L �@���g��� ��T�K �'�? �s��(�>�L���U���� �s��(�6�@�/�G����
           e{��/�<�? e{�<�/��_ �+�,�*�� m"%�?�G ���K�� �8��a�A��� ¯�,�. �'�? �+�,�*

        m"%�a�/ �7��(���A�6 ���� m"���E�� �]! ���� ez���g���>�6 e{��/���   �
�<���g��� H���6��
          H�T$�� �)� �j�5� �w��,!��� !��? 9��(�6 ���K�� 14�@�?��L ��#�����,�6 �'�E�6��

            ��#%�� �"�6 o;�G!_��� ����C�  �"�>���>�: ������ �7�	��A�C�6 ��(�* m��%�U �]! �� e;���= $Q	\
 m{�����? -)��� �7��(�>�M�6 �"�>�5	\��? m{�����? -)����7��(�>�M�6 �"�>�5	\��? 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.ecin ecin ravehin ravehin setera 
settârun celle celâlullâhil vâhidil kahhâri şehyûlin 
vehdinhedin fehedâ âhin yâhin yâ Allâhü yâ Muhammedü âhin 
yâhin yâ Allâhü yâ Cebrâîlü âhin yâhin yâ Allâhü yâ Mîkâîlü 
âhin yâhin yâ Allâhü yâ İsrâfîlü âhin yâhin yâ Allâhü yâ 
Azrâîlü âhin yâhin yâ Allâhü yâ Hayzûmü âhin yâhin yâ Allâhü 
Allâhü latîfün bi ıbâdihi yerzüku men yeşâü ve hüvel kaviyyül 
azîz. Yâ huddâme hâzihil esmâil kerîmeti inzilû alâ hâzer rîhıl 
âridı li hâzihil cüsseti ve hüzzûhü ve erıdûhü ve ahricûhü min 
hâzihil cüsseti cüsseti fülân ibni fülânete (Ev fülânete binti 
fülânete) bi hakki men yekûle liş şeyin kün feyekûne bi hakki 
alşâkışin mehrâkışin akşâmakşin akfeşin merûşin şelşeletin fî 
şelşeletin sa'saatin dâbis lâbis ente hedrûşin allâhümme yâ 
rabbi şifâen şifâen şifâen lâ yuğâdiru sekamen ve lâ maradan 
ve a'zimu aleyküm yâ huddâme hâzihil esmâi billâhi sümme 
billâhi ve bi hakki hakkillâhi ve bi ızzi ızzillâhi ve bi nûri 
vechillâhi ve bimâ cerâ bihil kalemi min ındillâhi ilâ Hayri 
halkıllâhi seyyidinâ Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme 
ibni abdullahi ve rasûlullâhi in kâne hazer rîhı fî azmi ev fî 
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muhhın ev fî asabin ev fî urûkın ev fî demin ev fî lahmin ev fî 
cildin ev fî şa'rin illâ mâ hezzeytümûhü ve eraadtemûhü ve 
ahractemûhü min hâzel cesedi cesedi kezâ ve kezâ bi hakki 
Men yuhyil ızâme ve hiye ramîm. Ve bi hakki dâûcin mâûcin 
fâûcin tetleclecin Ve innehü lekasemin lev ta'lemûne azîm. Ve 
teral cibâle tahsebühâ câmideten ve hiye temurru merras 
sehâbi sunallâhillezî enkane külle şeyin innehü hayrun bimâ 
tefalûn. Ve iz kateltüm nefsen feddâra'tüm fîhâ vallâhü 
muhricün mâ küntüm tektümûn. vallâhü muhricün mâ küntüm 
tektümûn. 
 

      Azimeti tabağa yazdıktan sonra tabağın üzerine yazdığın 
azimeti yedi (7) defa okursan, daha tesirli olur. 
 

      6. Bütün hastalıklar ve sakatlıklar için, aşağıdaki harfler yazılıp, 
hasta olan kişi bu yazılıyı üzerinde taşır veya yazıyı su ile silip 
suyunu içerse, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
      Yazılacak olan harfler budur: 
 

 
 

      Merhum üstaz Münir dedi ki: 
 

 ¤��U ������ ¤��U�� eX�;��K �b�(�U            
���E�  �j�*�G�� �]�����& mu%�����                  

           mX��f�%�(�K���_�@�/ ����� ��#�6  
                �@�g�6 �"�� mj���� ���#�� �����v ��#%��  

          !"	� �s�@�A�* �;��K !"	� m����  
                ��������� ��� m"%�? !"	� m_�� !"	�  

           ��C�[�6�;�!@���� �8��E������ �'�?  
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            ���(!5��� -;�!��3�� �]�5�/ �X�f�g�/ �@�: H�T$���  
 

                             Hamsü hââtin ve hattın fevka hattın 
                       Ve salîbün havlehü erbeu nokat 
                             Ve hümeyzâtün izâ adedtühâ 
                       Fe hiye sebun lem tecid fîhâ ğalat 
                             Sümme vâvün sümme hâün ba'dehü 
                       Sümme sâdün sümme mîmün fil vasat 
                             Teşfî minel eskâmi ved dâi 
                       Ellezî kad acezet anhü etıbbâü ennemet. 
 

                             Beş tane he ve çizgi üstüne çizgi 
                                  Bir haç ve etrafında dört nokta 
                             Hemzeler vardır ki, onları sayarsan 
                                  Yedidir yanlış bulamazsın 
                             Daha sonra vav ve sonra he 
                                  Sonra sad ve ortasında mim 
                             Doktorların aciz kalmış olduğu 
                                  Hastalık ve dertlerden iyileştirir. 
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KORUNMAK  İÇİN 

      1. Fakih şeyh Süleyman Feleki dediki; Said ibni Müseyyib 
peygamber efendimiz s.a.v. e iman eden bir Cin ile buluşmuş. Cin 
o'na; Ey Said! Sana bir koruyucu hicab giydireyimmi? Bu koruyucu 
hicabı giyen kimseye kötülük gelmez. Bu hicabı üzerine asıp, şerli 
bir sultanın yanına girersen, onun şerrinden emin olursun. Hicab 
ile birlikte bir gemiye binersen gemi batmaz. Hicab ile birlikte bir 
toplulukla yolculuğa çıkarsan, o topluluğa kötülük gelmez. Bu 
hicabı herhangi bir hayvana asarsan, hayvanda yürek ve karın 
ağrısı olmaz dedi. Cin bana hicabı söyledi. Diviti aldım ve söylediği 
şu mübarek Hicabı yazdım. 
 

     �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*     PQ	\�� �)� eF�	��(�? e����? H�� PQ	\  H�� 
  -)� �]������k�� �4!f�/         PQ	\�� �)� �@�5�/ mO%�A�S�� e4!�	: H�� PQ	\��   eG�<!��L

     DQ	\�� �)� �@�5�/ ml�k�I��     �)� �'<�? �]�� ��%�,�?�� e"�����   �;��@<�/����. 
        ���3��%![���� �'�g����� �b� ���� �'�? �].�@����&��.�� ��T�K ��*��>�\ �Q�?��&

  �Y.�G��C�A������'.�_���(�>�(���        �<�(�#�%���/ �_����_ �'<�*� �7��(�%���� �"�6����� 
  �"�#�K������� ����/ �8�W!���      �W!��� �]�%���/ �7����(�/ �'�*� �����? ��I�/��  �8

           ��@<�:�� �Y<�,�6 �"	\9��=�� �"	M�5�%�/�� �'�%�* �"	\ ���%�U�� �"�#����>�\�� ����/
        ��*��>�\ �Q�?��&��. �)� $��� �"	M�� �u����v���� �"	M�?     �)� �f<�/ ��� ��T�K
       �O�[�M�. ���� �]�* !f�>�/�� �'�? P
�T�.�� H�T$�� �j� ��(���     �]�*���>�><��� �'<�?

���� �? �7��,< �"�g���� �'        �G�<�  �;��C�3�� �'�? �7��,���� �]�6��(���M�* ���,�����
�Q���:�� �]�>�(�a�A�� e;���= DQ	\ �j�i����6 �'�? �7��,���� �]�>�(�M�,�* �"%�K����*��  
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          ���� �<1\�G�_ �~����6�� ���(���$a�� �8���E��� �'�? �X���g�  �O���6 ����
   �O���6�� ��[���6  ��! ��      �j�(���� ��(	M�A�? ��5! �� �������6�� ����/���� �Y� ��

         ��:�<����� �F���>���* �s���>����� ��T�K ��*��>�\ �Q�?��& �"�&�G�� !"�#$���� H�G���� 
�I�,������          �;��%������ �]�* �X���>�� H�T$��� �s�G����:�� �]�5�A���� �s�G��#� �� �]���%�� ��� 

 ��� �F!>�(  �@�/�� �'�? ���E      �'�? !"�#$���� �'.������M��� ���V � �<�/    �s�_�<�A�� �s ��_
            �G�<�  �]�5�/ �O�3��� �s�T���� ����� �]�� �u�I�  �'�?�� �s�@�M�� �s�_��\ �'�?��

    14����@�/ �]�*�_��G�� �'�?        �]���(�,�6 ���� e+%�i�� �"�K $Q	\ �]�5�/ �{������ ����=��
 �J�. ����?           -)� �$�<��� �+%�E�,��� 9+�,��� �Y� �� $��� �]������ -)� �Y� �� �+%

 ��(%�����6 �"$����� �]���,��� �]��x�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. külli zî mülkin memlûkin lillâhi ve 
küllü zî ızzetin feğâlibühüllâhi ve küllü zî kuvvetin fedaîfün 
ındallâhi ve küllü cebbârin fesağîrün ındallâhi ve küllü zâlimin 
lâ mehîsa lehü minallâhi yâ a'dâe hâmili kitâbî hâzâ ve yâ 
hâsidîhi minel insi vel cini veş şeyâtîni vel afârîtil 
mütemerridîni fehâtemü süleymân ibni dâvud aleyhimes 
selâmi alâ efvâhihim ve asâ mûsebni ımrân aleyhis selâmi alâ 
ektâfihim ve hayruküm beyne a'yüniküm ve şerraküm tahte 
akdâmiküm ve lâ gâlibe leküm illallâhi yâ hâmile kitâbî hâzâ fî 
ızzillâhil mâniıllezî lâ yezillü men ı'tezzi bihi ve lâ yekşifü 
menistütira bihi sübhâne men elcemel bahra bi kelimâtihi 
sübhâne men etfâe nâra ibrâhîme bi hikmetihi sübhâne men 
tevâdaa külli şeyin li azametihi akbil ve lâ tehaf necevte minel 
kavmiz zâlimîne lâ tehâfü deraken ve lâ tahşâ lâ tehaf inneke 
entel a'lâ lâ tehâfâ innenî meakümâ esmeu ve erâ. Allâhümme 
ihram hâmile kitâbî hâzâ vestürhü bi sitrikel bâkî elhasîni fî 
leylihi ve nehârihi ve za'nühü ve karârühüllezî seterte bihil 
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evliyâekel müttekâne min a'dâikel kâfirîn. Allâhümme men 
âdâhü feâdihi ve men kâdehü fekidhü ve men nesabe lehü 
fehhan fehuzhü vatfi anhü nârü men erâde bihi adâveten ve 
şerran ve ferric anhü külle hemmin ve dîkın ve lâ tühammilhü 
mâlâ yütîku entellâhü lâ ilâhe illâ entel hakkul hakîk. Ve 
sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve 
selleme teslîmâ. 
 

      2. Her türlü kötülüklerden korunmak için; Şu vefki şerifi bir 
kağıt üzerine yaz. 
 

 
 

Vefkin etrafınada aşağıda gelecek olan Ayeti kerimeleri yazdıktan 
sonra yazmış olduğun Ayetleride vefkin üzerine bir defa okursun. 
Bunu üzerinde taşıyan kimse her türlü kötülüklerden korunur. 
      Vefkin etrafına yazılacak ve okunacak Ayetler budur: 
 

   �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*        �@<.�@�,����� �@<�,��� �+���<�U��. !"�#$���� 
 �� �O�=��\��.<       DQ	\ �b� ���?��.�� �@.���3 DQ	\ �c�g���?��.�� �@.�@![�� !�9S

��         �G����&������ �@�5�g��� �_��.�� �'�?�� �@.�@�,����� �@�,��� �'�? ��5�a�C�&�� �@%�&
          DQ<	\ ��5�/ �~���� !"�#$���� �@.���6�� -;��[�6��(�� }
�!A�� ��! �� �@%���A�����
         �<�5�>�.��C�\ �A%#\ �"%�M�,��� �7x��	E����� b. �+�,�*�� �@.�@�= e;�W�*
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 �.��(�& +�A�  ��5�>   }�%�,�? �"�#�V��G�� �'�? -)���.   m@%�g�? }7x��	: ���K �Q�* .
  e��	C�,�? è ���� ���       �]�%���/ mf.�f�/ �"	M��	C� �� �'�? }
����G �"	M�V��L@�E��

      m"%�&�G m~���G ���5�?���(����* �"	M�%���/ m�.���& �"9>�5�/ ��? .   ���<$����6 �7�¢��
���� -)� �������& �Q	E�����K$��� �]��   �|��<�A��� 9w�G ���K�� �Y��$\���6 �]�%���/

!����(%�a�A���     $��� �]������ -)�� �"%�&      ���� }2�5�� �s	T�U�c6�� �8�9%�E��� 9��,��� ���K
            �j�C�[<�. H�T$�� ��� �'�? �̂ �G���� �����?�� �X����(!��� ��� ��? �]�� m8��� 

 ���¢�*$��� �s�@�5�/          �7�<	J%�,�. ���� �"�#�C���U ��?�� �"�#.�@�.�� �'�%�* ��? �"���A�. �]� 
            �X����(!�<�� �]9%<����	\ �j<���� �;��= ��(�* $��� �]�(���/ �'�? e;���[�*

      �"%�a�A��� 9����A��� ���K�� ��(�#	a�C�& �s�_���. ���� �̂ �G������   -)��  }�%<�C�&
���/ �Y� �� ��?�� �"�#�%���/ eQ%�\���* �"�#�%*  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ hâlikal haddi vel 
hadîdi yâ kâşifed durraş şedîdi ve yâ melcee külli tarîdi ve yâ 
mü'nise külli vahîdi ihfaznî minel haddi vel hadîdi ve min 
eyâdil cündi vel ahrâri vel ����  âfîs���� i inneke fealün limâ teşâü ve 
türîdi allâhümmasrif annî külli belâin şedîdi ve bi hakki yâsîn 
vel kurânil hakîm. Kâf hâ yâ ayîn sâd kifâyetinâ hâ mîm ayîn 
sîn kâf hımâyetinâ vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve 
kurânin mecîd. Fî levhın mahfûz. Lekad câeküm rasûlün min 
enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bil 
mü'minîne raûfür rahîm. Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ 
ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. 
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün 
ve lâ nevm. Lehü ����  âfîs semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî 
yeşfeu ındehü  illâ bi iznihi ya'lem.  Mâ beyne  eydîhim. Ve  mâ 
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halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve 
sia kürsiyyühüs semâvâti vel arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve 
hüvel aliyyül azîm. Allâhü hafîzun aleyhim ve mâ ente aleyhim 
bi vekîl. 
 

      3. Bazı eserlerden şöyle nakledilmiştir. Bir kimse evinden 
çıkarken aşağıdaki duayı okursa, istemediği kötü şeyleri görmez 
ve Allah c.c. ın izniyle korunur. İstediği şeylerde yerine gelir. 
 

    ����/ �)� �"���*       ��(�* ��5�i�G !"�#$���� H�@������ ������?�� ��5.�_�� ����C� 
          �Y��!g�/ ��?�l�U�c�6 !u�&	� �� �!>�& �X�G!@�: ��(%�� ��� �F�G��*�� �Y�%�S�:

 �X���U�� ��? �Q%�g�A�6����*  
 

Bismillâhi alâ nefsî ve dînî ve mâlî ve veledî allâhümme 
raddınî bimâ kadaytü ve bâriklî fîmâ kaddarte hattâ lâ ühıbbe 
te'hîra mâ acceltü ve lâ ta'cîle mâ aharte. 
 

      4.  
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FEHİM İÇİN 

      1. Aşağıdaki Ayeti kerimeleri bir tabağa yazıp yazıyı zemzem 
veya menba suyu ile sildikten sonra, bu su üç gün sabahları aç 
karınla içilirse hafızayı fevkalede güçlendirir. 
      Yazılacak Ayeti kerimeler budur: 
 

   �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*       �7x��<	E��� �"$��/ �'�(�&!���� ���A�>���  �]�*�� 
     �7��%����� �]�($��/ �7���� ���� �+���U��e7������,�* ���(�E����� �b�(![� <����  �"�g!5

           �<�5�%���/ $7�� �]�* �Q�g�A�>�� ��� ����� �]�* �F���,�6 �� �7��@�g���. ���g![����
            ��<�K �Q�* �]� ��%�* ��5�%���/ !"	� �]� x��	: �j��!6��� �s�� �����: ������� �]� x��	:�� �]�A�(�L

        �s��g�* ��(���/ �� �_�� �w�G e��	C�,�? è ���� ��� m@%�g�? }7x��	:  �u�&�� 
 �'.���U����� ����!����� �8�	��/* 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bihi nesteîn. Errahmân. Allemel 
kurân. Halakal insân. Allemehül beyân. Eşşemsü vel kamaru 
bi husbân. Ven necmü veş şeceru yescüdân. Lâ tüharrik bihi 
lisâneke li ta'cele bih. İnne aleynâ cemahü ve kurâneh. Feizâ 
kara'nâhü fettebi' kurâneh. Sümme inne aleynâ beyâneh. Bel 
hüve kurânün mecîd. Fî levhın mahfûz. Rabbi zidnî ılmen bi 
câhi sâhibü ulûmül evvelîne vel âhırîn. 
 

      2. Ali ibni Ebi Talib k.r.v. şöyle buyurmuştur: Aşağıdaki Ayeti 
kerimeleri bir tabağa yazıp, yazıyıda yeni bir bal ve yağmur suyu 
ile sildikten sonra, sabahları aç karınla üç gün yerse anlayışı artar 
ve hafızası güçlenir. Duyduğu her şeyi Allah'ın izniyle unutmaz. 
      Yazılacak Ayeti kerimeler budur: 
 

 �)� �"���*    �"%�&!��� �'�(�&!���       �8�W���Wo�� �s�G�@� -)� �̀ ���= �'�(���� -)��
�  	Qp�? �̂ �G������ �X����(!��� �G�� <m̀ ����I�? ��#%�� e4��M�[�(�\ �s�G�  
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         �'�? �@�:��. tH�G�_ mu�\���\ ��#! ���\ 	2�L��L9f��� e2�L��L�q �r �̀ ����I�(����
 �\�G����? e4���g�=        -;��S<�. ��#�>�.�q �_��M�. e2!%�*���v���� e2!%�:���=�� e2� ��>�.�q e2

            -;��[�. �'�? �s�G��5�� -)� H�@�#�. eG��  ����/ mG��  mG��  �]�����(�6 �"�� ������
       m"%���/ e;���= DQ	M�* -)��� �R�!5��� �
��p�?���� -)� �w���S�.��.   �w�G �
�<�:

  �@� ��� �̀ ���=�        �� ���<�� �'�? 14�@�E�/ �Q	��&��� H���?�� ��������.�� H�G
 ������: ���#�E�C�.   ��.�q�� ��� �Q�A�L���      	� ��U�� �7����K ����K�� �'�? �  �_�@<�=

        ���,�����  ���\ H���?�� ��� �]�\���=���� H�G�q�� �]�*   �F��	\�T<� �� ��l�p�\
    �Q	:�� ��l�I�*��5�* �Y�5	\ ��! �� ��l�p�\       �T<��!>�. �"�� H�T$�� �)� �@�(�,��� 

        �. �"���� �����(��� ��� m�.���= �]�� �'	M�. �"���� ��@����     �'<�? t����� �]�� �'	M
D
PT��  ��l���M�6 �s�����\��           }7x��<	: ��<�K �Q�* }�%�,�? �"�#�V��G�� �'�? -)��� 

     e��	C�,�? è ���� ��� m@%�g�?   ��#%�,�i�� �b�(�[���� ����� ���(�E�����  ��#%���6
 ����� �G��#!5����    ��#%�[�A�. ����� �Q�%$���� ��#$��L �;��(!����� ��#%�5�*��?�� �̂ �G������ 

   ��#�(�#����� ��#.!�����?�� ebC� �� ��#%�,�3��?��     �@<�: ��#.���E�6�� ��K�G��g	�
      $T�\ ��#%!��_ �'�? �w��U�@�:�� ��#%$\�q �'�? �B������   ��#.���k�J�* �_��(�� �Y�*

�����  �
��E�� ��#%�E�=�� ���A���       ���� �)� �2�:��  �)� 	
����G �"�#�� °yT�M�� ��#%�%�E 
��#.!����� �"�#��� �T�* �"�#9*�G �"�#�%���/ �8�@�?�@�� ��K����E�A�� �s��*�~����. ����   
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��#.����E�/     �%���� �
�f� 	� ��(�* 	
���!��� �'�?x  �*�G �'�? �]    Q<	\ �7��5�?���(����� �] 
�?x   �>	\�� �]�>�M�����?�� �)��* �'        �]�����G �'�? e@�&�� �'�%�* �����C�  � �]�����G�� �]��

         �OD��M�. � �l�I�(��� ���%������ ��5!*�G ��� ����C	v ��5�A�3���� ��5�A�(�� ��	���:��
      ��#�� ��#�A���� $��� ����C�  -)�     � ��5!*�G �Y�����>�\���? ��#�%���/�� �Y�����\��?

           �<�(�\ ������ ��5�%���/ �Q�(�,�6���� ��5!*�G �� �c�J�U�� ���� ��5%���  �7�� �� �T�U���6
       ��5!*�G ��5�����: �'�? �'.�T$�� ����/ �]�>���(�&    �2�: ��3����? ��5���(�,�6����  �]<�*��5��

  �C�v��� �!5�/ �O�/���       �8���E��� ����/ �� ���I� ��� ��5%�����? �Y� �� ��5�(�&�G��� ��5����
�'.������M���. ���*     �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"   ����A��� �w�G �)� �@�(�,�������( 

���'�(�&!�� !����'.�@<��� 8���. ������? �"%�&�F�!.�� �� �@���A�  �F�!.��  ���A�>���  
� �@�K��          ��<�%�v �"�#�%���/ �Y�(�A� �� �'.� T$�� ������ �"%�E�>���(��� ������I�� �

�"�#�%���/ �w��S�k�(��� ��D��!S�� ���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*. �Q	:
          �'�?�� �u�:�� ����� e+����v���= �'�?�� �+���U��?���= �'�? �+���C��� �w���* 	���/��

 !5�� ���=        �@���& ����� e@����& ���= �'�?�� �@�E�A��� ��� �X��� �$C    �)� �"��<�*
 �"%�&!��� �'�(�&!���.         �R�<!5�� �]���� �R�!5�� �����? �R�!5�� �w���* 	���/�� �Q	:

    H�T$��� �R�!5����� �R���������� ���= �'�?      �R�<!5�� �G��@� ��� �R�������.
!5���� !'�g��� �'�?�R�*   
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Efemen şerahallâhü sadrahü lil 
İslâm. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı meselü nûrihi 
kemişkâtin fîhâ misbâhun elmisbâhü fî zücâcetin ezzücâcetü 
ke ennehâ kevkebün dürriyyün yûkadü min şeceratin 
mübâraketin zeytûnetin lâ şarkıyyetin ve lâ ğarbiyyetin 
yekâdü zeytühâ yudîü ve lev lem temseshü nârun nûrun alâ 
nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve yadribullâhül emsâle 
linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm. Kâle rabbiş rahlî sadrî. Ve 
yessirlî emrî. Vahlül ukdeten min lisâni yefkahû kavlî. Vecallî 
vezîran min ehlî. Hârûne ehî. Üşdüd bihî ezrî. Ve eşrikhü fî 
emrî. Key nüsebbihake kesîrâ. Ve nezkürake kesîrâ. İnneke 
künte binâ basîrâ. Ve kulil hamdü lillâhillezî lem yettehız 
veleden ve lem yekün lehü şerîkün fil mülki ve lem yekün lehü 
veliyyün minezzülli ve kebbirhü tekbîrâ. Vallâhü min verâihim 
muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî levhin mahfûz. Veşşemsi 
veduhaha. Vel kameri iza telaha. Ven nehari iza cellaha. Vel 
leyli iza yağşaha. Ves sema-i ve ma benaha. Vel ardı ve ma 
tahaha. Ve nefsin ve ma sevvaha. Felhemaha fücüraha ve 
takvaha. Kad eflaha men zekkaha. Ve kad habe men dessaha. 
Kezzebet semüdü bitağvaha. İzinfbase eşkaha. Fekale lehüm 
rasulüllahi ve sukyaha. Fekezzebühü feakaruha fedemdeme 
aleyhim rab bühüm bizenbihim fesevvaha. Ve lâ yehâfü 
ukbâhâ. Amenerrasûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihi vel 
mü'minûne küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve 
rusülihi lâ nüferriku beyne ehadim mir rusulihi ve kâlû 
semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ 
yükellifüllâhü nefsen illâ vüsahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ 
mek tesebet Rabbenâ lâ tüâhiznâ in nesînâ ev ahta'nâ 
Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehü alellezîne 
min kablinâ Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâ katelenâ bih. 
Va'füannâ vağfirlenâ verhamnâ ente Mevlânâ fensürnâ alel 
kavmil kâfirîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil 
âlemin. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâ kena'büdü ve 
iyyâ kenesteîn. İhdinas sirâtal müstekîm. Sirâtellezîne enamte 
aleyhim. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Bismillâhir- 
rahmânirrahîm. Kul eûzü bi rabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve 
min şerri ğâsikın izâ ve kab. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. 
Ve min şerri hâsidin izâ hased. Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul 
eûzü bi rabbin nâs. Melikin nâs. ilâhinnâs. Min şerril vesvâsil 
hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs. 
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Y E D İ N C İ   B Ö L Ü M 

 

MUHABBET  VE  CELB  NEVİLERİ 
      1. Yirmibir (21) tane beyaz biber veya susam tanesi alırsın. 
Tanenin birini ağzına alıp,aşağıdaki kasemi yedi (7) defa okur ve 
taneyi ağzından elinle tutmadan doğruca ateşe atarsın. Sonra 
ikinci taneyi ağzına alır ve tane ağzında iken tekrar kasemi yedi (7) 
defa okuyup,ateşe atarsın. Yirmibir adedi bu tertip üzere okuyup 
ateşe atarsın. Bu amele yedi gece devam edersen olacak olan 
acaiplikleri görürsün. 
      Her taneye 7 defa okunacak kasem budur: 
 

        �u���L���� ���� ��*�� �7��(�%�?��. ��	�$\���6 e���  e���5�[�5�= e���5�= e��� ��
           e���G�<�%�� eG�	��<�%�� e��k����%�� e"%�U��%�� �+�,�* �2� �W	� ����� �7�W	� �z�%�K��

 ��%�� eZ��G��%��       �Q�g�A���� �Q�g�A���� ��&������� ��&������� ��&������� e0���=��%�� e|��G
�2�/�!���� �2�/�!���� �2�/�!���� �Q�g�A����  

 

Enûhın şenûhın nûhın tevekkelü yâ meymûn ebâ nûh ve eclib 
ve heyyic fülâne ilâ füânete bi hakki leyâhîmin leyâlağvin 
leyâfûrin leyârûsin leyârûğın leyârûşin leyâşelşin elvâhan 3 
elacele 3 essâate. 
 

      2. Salı günü bir kağıt üzerine şu Esmaları yaz: 
 

         e���(�= e��(�=�� �̀ ��@�* e|�� �� e���(�= e��(�=�� �̀ ��@�* e|�� �� e|�	\
        e|�	\ e���(�= e��(�=�� e|�� �� e|�	\ e���(�= e��(�=�� �̀ ��@�* e|�	\ 

      ��<	�$\���6 e��(<�=�� �̀ ��@<�* e|�� �� e|�	\ e���(�= �̀ ��@�* e|�� ��
   ��	��A<����� �;��(������ �s�T�K �8�!@�U��.      �2!��,�? �<���� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	�

�2�/�!���� �2�/�!���� �Q�g�A���� �Q�g�A���� ��&������� ��&������� �2� �W	� �'�*� �7�W	� 
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Kûşin enûşin bedûh eşmehın şemâhin enûşin bedûh eşmehın 
şemâhin kûşin bedûh eşmehın şemâhin kûşin enûşin 
eşmehın şemâhin kûşin enûşin bedûh şemâhin kûşin enûşin 
bedûh eşmehın tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâi vefalû 
fülânete binti fülânete ilâ mehabbeti fülân ibni fülânete 
elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. 
 

      Yazdıktan sonra ud ve cavi ile buhurlayıp yazdığın kağıdın 
üzerine şu azimeti 313 defa oku.  
 

���/          �4!_���? �"�#�5�? �"�>�.�_��/ �'.�T$�� �'�%�*�� �"	M�5�%�* �Q�A�g�. �7�� -)� �
�u�L��         �Y�5�* �2� �W	� �u���g�* �2�/�!��� �s�T�K ��� ����/�� ���?���� ���(�&����. 

           �<�g�%�#�6 �]<�>!��,�(�* �]�g�%�#�.�� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�? ����� �2� �W	�
          e����<�* �+�,�* ��_�� �'�(�&!��� �"�#�� 	Q�Aeg�%�� �G���� �� �4!f�A�* ��@�L����

 �G e|�	\  �=�� �4!f�A�*�� è ��*    	\ ����/ �����A���� e���(�= e��(   e����<�* DQ
     �2�(�a�A��� �]�� �'�? �7��,����    �r �'<�? DQ	\�� �;��.�����M�����   �7��<�M��� 

        eX�������� �H�� ��_�� ��%�K����= ��%�Kx �+�,�*�� ��@�g�?�� ��@�(�& �]�,�����.
�H�!@�= �
x  

 

Asallâhü en yecale beyneküm ve beynellezîne âdeytüm 
minhün meveddeh. Ecib yâ ahmar ve'mürü a'vânüke hâzihis 
sâate bi celbi fülânete binti fülânete ilâ mehabeti fülân ibni 
fülânete ve yüheyyicühü bi mehabbetihi tehyicen ve vecden 
bi ızzeti envâr. Seyecalü lehümür rahmânü vüddâ. Bi hakki 
berâhın kûşin rabâhın ve bi ızzeti eşmehın şemâhın elâlî alâ 
külli berâhın sübhâne men lehül azameti vel kibriyâi ve külli 
men fil kevni yüsebbihuhü hamden ve mecden ve bi hakki 
âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi esbâûtin âli şeddây. 
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Daha sonra bu kağıdı matlubunun eşiğine göm. Üzerinden bir gün 
geçmeden matlubun senin için deli gibi olur. Bunu haram olan 
işlerde kullanma ve Allah'tan kork! Eğer sen takva ehli isen. 
 

      3. Karı koca arasını düzeltmek, oğulu babaya, kardeşi kardeşe 
sevdirmek ve bütün insanların arasını düzeltmek için; Bedenini ve 
elbiseni temizledikten sonra Pazartesi veya Perşembe günü güneş 
doğarken ince bir deri veya kağıt üzerine misk ve zaferan ile 
aşağıdaki duayı yaz. Yazdıktan sonra bu kağıdı matlubunun 
sırtına veya göğsüne vur. Sonra bu kağıdı sağ pazuna bağla. Allah 
c.c. ın izniyle matlubun hasıl olur. 
      Yazılacak olan budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı 
meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhu elmisbâhü fî zücâcetin 
ezzücâcetü ke ennehâ kevkebün dürriyyün yûkadü min 
şeceratin mübâraketin zeytûnetün lâ şarkıyyetin ve lâ 
ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lev lem temseshü nârun 
nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve yadri 
bullâhül emsâle linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm. Va'tesimû 
bi hablillâhi cemîan ve lâ teferrekû vezkürû ni'metallâhi 
aleyküm iz küntün a'dâen feellefe beyne kulûbiküm 
feesbahtüm bi ni'metihi ihvânen ve küntüm alâ şefâhufretin 
minen nâri feenkazeküm minhâ kezâlike yübeyyinüllâhü 
leküm âyâtihi lealleküm tehtedûn. Hüvellezî eyyedeke bi 
nasrihi ve bil mü'minîn. Ve ellefe beyne kulûbihim lev enfakte 
mâ fil ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe 
ellefe beynehüm innehü azîzün hakîm. Yuhibbûnehüm ke 
hubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh. Ve elkaytü 
aleyke mehabbeten minnî ve li tüsnea alâ aynî. İz temşî 
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uhtüke fetekûlü hel edüllüküm alâ men yekfülüh. Asallâhu en 
yecale beyneküm ve beynellezîne âdeytüm minhüm meved- 
deten vallâhü kadîrun vallâhü ğafûrun rahîm. Allâhü rabbünâ 
ve rabbeküm lenâ a'mâlünâ ve leküm a'mâleküm lâ huccete 
beynenâ ve beyneküm allâhü yecmeu beynenâ ve ileyhil 
masîr. Ve lekadci'tümû nâ fürâdâ kemâ halaknâküm evvele 
merratin ve teraktüm mâ havvelnâküm ve erâe zuhûriküm. Ve 
teraknâ ba'duhüm yevmeizin yemûcü fî ba'd. Vedûd vedûd 
vedûd raûf  raûf raûf atûf atûf atûf allâhümme yâ men ellefte 
beynes selci ven nâri elif beyne fülân ve fülânete kemâ ellefte 
beyne kulûbi ıbâdikes sâlihîne alâ mehabbetike ve tâatike ve 
kemâ ellefte beyne cibrîle ve mîkâîle tahte arşike feinneke 
kulte ve kavlikel hakki ve men âyâtihi en halaka leküm min 
enfüsiküm ezvâcen liteskünû ileyhâ ve ceale beyneküm 
meveddeten ve rahmeh. Elif beyne kulûbihim bil meveddeti 
ver rahmeh. İnne fî zâlike leâyetin li kavmin yetefekkerûn. Elâ 
bi zikrill hi tatmeinnel kulûb. Ve tikle huccetünâ âteynâhâ 
ibrâhîme alâ kavmihi nerfeu deracâtin men neşâü inne 
rabbeke hakîmün alîm. Ve vehebnâ lehü ishâka ve ya'kûbe 
küllen hedeynâ ve nûhan hedeynâ min kablü ve min 
zürriyyetihi dâvude ve süleymâne ve eyyûbe ve yûsüfe ve 
mûsâ ve hârûne ve kezâlike neczil muhsinîn. Ve zekeriyyâ ve 
yahyâ ve îsâ ve ilyâse küllün mines sâlihîn. Ve ismâîle vel 
yesea ve yûnuse ve lûtan ve küllen feddalnâ alel âlemîn. Ve 
min âbâihim ve zürriyyâtihim ve ihvânihim vectebeynâhüm ve 
hedeynâhüm ilâ sırâtın müstekîm. Zâlike hüdallîhi yehdî bihi 
men yeşâü min ıbâdih. Kezâlike tehdî fülânen ve fülânen 
Allâhümme ellif beyne kulûbihim. Ve lâ havle velâ kuvvete illâ 
billâhil aliyyil azîm. 
 

      4. Birbirine dargın olan ve ayrılacak duruma gelmiş olan karı 
koca arasını düzeltmek için, altı adet kağıt üzerine yazılır. Talip 
olan kişi altıncı kağıdı sağ koltuğu altına taktıktan sonra, birinci 
kağıdı suya ıslatır ve yazı bozulduktan sonra bu suyu matlubuna 
içirir. Beş veya yedi gün sonra ikinci kağıdı suya ıslatır ve bu suyu 
matlubuna içirir. Bu tertip üzere beş kağıdın suyunu beşer veya 
yedişer gün ara matlubuna suyunu içirir. Beşinci kağıdın suyunu 
içirdikten sonra, sağ koltuğu altında taşımış olduğu kağıdı açar ve 
sağ koltuğu altında yakarsa, aralarındaki nefret Allah Teala 
hazretlerinin izniyle muhabbete döner. 
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      Birinci kağıda yazılacak budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Hatemallâhü alâ kulûbihim ve alâ 
semıhim ve alâ ebsârihim ğışâvetün ve lehüm azâbün azîm. 
Ve in hıftüm şikâka beynihimâ febasû hakemen min ehlihi ve 
hakemen min ehlihâ in yürîdâ ıslâhan yüveffikıllâhe 
beynehümâ. Yüslıh leküm a'mâleküm. Seyehdîhim ve yüslihu 
bâlehüm. Ve inimraetün hâfet min ba'lihâ nüşûzen ev ı'râdan 
felâ cünâha aleyhimâ en yüslihâ beynehümâ sulhan ves sulhu 
hayr. Asallâhü en yecale beyneküm ve beynellezîne âdeytüm 
minhüm meveddeh. Feraca'nâküm kalbi fülân ibni fülânete alâ 
hubbi fülânete binti fülânete hattâ yüstalihû elacele essâate. 
      İkinci kağıda yazılcak budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. ve aslahnâ lehü zevceh. Yuhibbû- 
nehüm ke hubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh. 
Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tüsnea alâ aynî. İz 
temşî uhtüke fetekûlü hel edüllüküm alâ men yekfülühü 
feraca'nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ velâ tahzen. Ve in 
hıftüm şikâka beynihimâ febasû hakemen min ehlihi ve 
hakemen min ehlihâ in yürîdâ ıslâhan yüveffikıllâhe 
beynehümâ. Yüslıh leküm a'mâleküm. Seyehdîhim ve yüslihu 
bâlehüm. Ve inimraetün hâfet min ba'lihâ nüşûzen ev ı'râdan 
felâ cünâha aleyhimâ en yüslihâ beynehümâ sulhan ves sulhu 
hayr. Asallâhü en yecale beyneküm ve beynellezîne âdeytüm 
minhüm meveddeh. Feraca'nâküm kalbi fülân ibni fülânete alâ 
hubbi fülânete binti fülânete hattâ yüstalihû elacele essâate. 
 

      Üçüncü kağıda yazılacak budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve cealnâ min beyni eydîhim 
sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ 
yübsırûn. Ve in hıftüm şikâka beynihimâ febasû hakemen min 
ehlihi ve hakemen min ehlihâ in yürîdâ ıslâhan yüveffikıllâhe 
beynehümâ. Yüslıh leküm a'mâleküm. Seyehdîhim ve yüslihu 
bâlehüm. Ve inimraetün hâfet min ba'lihâ nüşûzen ev ı'râdan 
felâ cünâha aleyhimâ en yüslihâ beynehümâ sulhan ves sulhu 
hayr. Asallâhü en yecale beyneküm ve beynellezîne âdeytüm 
minhüm meveddeh. Feraca'nâküm kalbi fülân ibni fülânete alâ 
hubbi fülânete binti fülânete hattâ yüstalihû elacele essâate. 
 

      Dördüncü kağıda yazılacak budur: 
 

         ��5�(D��M�6�� �"�#�K������� ����/ �"�>���  �8���%���� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
        ����E�= �"�>�C�U �7���� �7������M�. ���� ��\��(�* �"�#	��L�G�� �@�#�[�6�� �"�#.�@�.��

    �]���K�� �'�? ��(�M�& ��	p�A�*��� ��(�#�5�%�*       ��@<.���. �7�� ��#���K�� �'�? ��(�M�&�� 
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          �"�#.�@�#�%<�� �"	M���<�(�/�� �"	M�� �B���I�. ��(�#�5�%�* -)� �+D����. ��&�W���
          ��i����/�� ���� ��q��[�  ��#���A�* �'�? �Y����U }4�����?� �7���� �"�#����* �B���I�.��

    �#�5�%�* ��,���I�. �7�� ��(�#�%���/ �̀ ��5�L�W��      m�<�%�U �B��9I<���� ��,��� ��(
           14!_��<�? �"�#�5�? �"�>�.�_��/ �'.�T$�� �'�%�*�� "	M�5�%�* �Q�A�g�. �7�� -)� ����/
       �2<� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �u�& ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: �"	\��5�A�L����

�2�/�!���� �Q�g�A���� ���,���J�I�. �!>�& 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve 
tükellimünâ eydîhim bimâ kânû yeksibûn. Ve in hıftüm şikâka 
beynihimâ febasû hakemen min ehlihi ve hakemen min ehlihâ 
in yürîdâ ıslâhan yüveffikıllâhe beynehümâ. Yüslıh leküm 
a'mâleküm. Seyehdîhim ve yüslihu bâlehüm. Ve inimraetün 
hâfet min ba'lihâ nüşûzen ev ı'râdan felâ cünâha aleyhimâ en 
yüslihâ beynehümâ sulhan ves sulhu hayr. Asallâhü en 
yecale beyneküm ve beynellezîne âdeytüm minhüm 
meveddeh. Feraca'nâküm kalbi fülân ibni fülânete alâ hubbi 
fülânete binti fülânete hattâ yüstalihû elacele essâate. 
 

      Beşinci kağıda yazılacak budur: 
 

         e7��U�@�* -;��(!��� ��6�c�6 �8���. �u�E�6�G��� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<���*
           �<�(�#�5�%�* ����E�= �"�>�C�U �7���� m"%���� mw��T�/ ��T�K �R�!5�� ��[�k�. e����?

��           ��&�W<��� ��@.���. �7�� ��#���K�� �'�? ��(�M�&�� �]���K�� �'�? ��(�M�& ��	p�A�*�
          �B���I<�.�� �"�#.�@�#�%<�� �"	M����(�/�� �"	M�� �B���I�. ��(�#�5�%�* -)� �+D����.
          �̀ ��5�L�W�� ��i����/�� ���� ��q��[�  ��#���A�* �'�? �Y����U }4�����?� �7���� �"�#����*
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�/          �7�� -)� ����/ m��%�U �B��9I���� ��,��� ��(�#�5�%�* ��,���I�. �7�� ��(�#�%��
         �u���: �"	\��5�A�L���� 14!_���? �"�#�5�? �"�>�.�_��/ �'.�T$�� �'�%�*�� "	M�5�%�* �Q�A�g�.
           ���,���J�I<�. �!>�& �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �u�& ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	�

�2�/�!���� �Q�g�A���� 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. fertekıb yevme te'tis semâü bi 
duhânin mübîn. Yağşen nâse hâzâ azâbün elîm. Ve in hıftüm 
şikâka beynihimâ febasû hakemen min ehlihi ve hakemen min 
ehlihâ in yürîdâ ıslâhan yüveffikıllâhe beynehümâ. Yüslıh 
leküm a'mâleküm. Seyehdîhim ve yüslihu bâlehüm. Ve 
inimraetün hâfet min ba'lihâ nüşûzen ev ı'râdan felâ cünâha 
aleyhimâ en yüslihâ beynehümâ sulhan ves sulhu hayr. 
Asallâhü en yecale beyneküm ve beynellezîne âdeytüm 
minhüm meveddeh. Feraca'nâküm kalbi fülân ibni fülânete alâ 
hubbi fülânete binti fülânete hattâ yüstalihû elacele essâate. 
 

      Altıncı kağıda yazılacak budur: 
 

            �<���/�� �"�#�*�<	�	: �<���/ -)� �"�>�U �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
     mw��T�/ �"�#���� }4����[�v �"�K�G��I�*�� ����/�� �"�#�A�(�� m"%�a�/     �"��<�* 

         �)� �u�,�\ �"�#� �9��,�. �]�L���q �]�� ��5�,������� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)�
          �j�5�I�>���� ��5�? 12!��,�? ���%���/ �Y�%�E������ �)� ����& 9@�=�� ���5�?x �'.�T$����

       	MP��_�� �Q�K 	
�	E�>�� ���>�U	� ��[�(�6 ���� ��5�%�/ ����/    �]	�	C�M�. �'�? ����/ �"
             �)� �"��<�* �7�f<�,�6 ���� �<�#�5�%�/ !��E�6 ���\ ���?	� ����� �F��5�A�L����
          �"<�#�C���U �'�?�� ��@�� �"�#.�@�.�� �'�%�* �'�? ��5���A�L�� �"%�&!��� �'�(�&!���
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       �&!��� �)� �"���* �7����I���. �� �"�#�� �"�K��5�%�[�v�c�� ��@��   �"%�&!�<�� �'�(
         �"<�#	��L�G�� �@�#�[�6�� �"�#.�@�.�� ��5�(D��M�6�� �"�#�K������� ����/ �"�>���  �8���%����
         �8��<�. �u�E�6�G��� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* �7������M�. ���� ��\��(�*

         mw��T�/ ��T�K �R�!5�� ��[�k�. e����? e7��U�@�* -;��(!��� ��6�c�6  �7���� m"%����
       ��(�M�&�� �]���K�� �'<�? ��(�M�& ��	p�A�*��� ��(�#�5�%�* ����E�= �"�>�C�U   �'<�?

          �"	M����(�/�� �"	M�� �B���I�. ��(�#�5�%�* -)� �+D����. ��&�W��� ��@.���. �7�� ��#���K��
       �A�* �'�? �Y����U }4�����?� �7���� �"�#����* �B���I�.�� �"�#.�@�#�%��   ���� ��q��[�  ��#��

         �B��9I<���� ��,��� ��(�#�5�%�* ��,���I�. �7�� ��(�#�%���/ �̀ ��5�L�W�� ��i����/��
            �"�#�5<�? �"�>�.�_�<�/ �'.�T$�� �'�%�*�� "	M�5�%�* �Q�A�g�. �7�� -)� ����/ m��%�U

        	� �u�& ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u���: �"	\��5�A�L���� 14!_���?  �Y�5�* �2� �W
�2�/�!���� �Q�g�A���� ���,���J�I�. �!>�& �2� �W	� 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hatemallâhü alâ kulûbihim ve alâ 
semıhim ve alâ ebsârihim ğışâvetün ve lehüm azâbün azîm. 
Bismillâhirrahmânirrahîm. ve aslahnâ lehü zevceh. Yuhibbû- 
nehüm ke hubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh. 
Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tüsnea alâ aynî. İz 
temşî uhtüke fetekûlü hel edüllüküm alâ men yekfülühü 
feraca'nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ velâ tahzen. 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve cealnâ min beyni eydîhim 
sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ 
yübsırûn. Bismillâhirrahmânirrahîm. elyevme nahtimü alâ 
efvâhihim ve tükellimünâ eydîhim bimâ kânû yeksibûn. 
Bismillâhirrahmânirrahîm. fertekıb yevme te'tis semâü bi 
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duhânin mübîn. Yağşen nâse hâzâ azâbün elîm. Ve in hıftüm 
şikâka beynihimâ febasû hakemen min ehlihi ve hakemen min 
ehlihâ in yürîdâ ıslâhan yüveffikıllâhe beynehümâ. Yüslıh 
leküm a'mâleküm. Seyehdîhim ve yüslihu bâlehüm. Ve 
inimraetün hâfet min ba'lihâ nüşûzen ev ı'râdan felâ cünâha 
aleyhimâ en yüslihâ beynehümâ sulhan ves sulhu hayr. 
Asallâhü en yecale beyneküm ve beynellezîne âdeytüm 
minhüm  meveddeh. Feraca'nâküm kalbi fülân ibni fülâneh alâ 
hubbi fülânete binti fülânete hattâ yüstalihû elacele essâate. 
 

      5. Dokuz adet lübani zeker al ve yatsı namazından sonra her 
birinin üzerine Cim harfini yaz. Aşağıdaki kasemi her birinin 
üzerine 21 defa okuduktan sonra birinci lübani zekeri ateşe at 
kasemi tekrar oku. Böylece dokuz adedide bu tertip üzere okur ve 
yakarsın. İstediğin çok seri bir şekilde gerçekleşir. 
      Okunacak kasem budur: 
 

           �<�? �Q<�%$�� �'<�? 1W%���: ��� ��\ e|�	J���%���K e|�	J���%���? e|�	J���%��
         �+�[�/�� �2!��,�? �'�/ �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �j�g�#�6�� �����T�\ �7��A�g�#�.

 ��&������� �2� �W	� �'�*� �7�W	��2�/�!���� �Q�g�A����  
 

Leyletûşin meleyletûşin heleyletûşin kânû kalîlen minel leyli 
mâ yehceûn. Kezâlike lâ tehceu fülânete binti fülânete an 
mehabbeti ve ışkı fülân ibni fülânete elvâhan elacele essâah. 
 

      6. Bu duayı bir kağıt üzerine yazdıktan sonra meyatüs saile ve 
lübani zeker ile buhurlayıp, yazdığını hirzi güzelce sardıktan sonra 
matlubunun eşiğine gömersen, olacak olan acaiplikleri görürsün. 
      Yazılacak dua budur: 
 

         �Y��$\���6 �)� ����/�� �)� ������� �)� �'�?�� �)��*�� �)� �"���*   ���<%�A�* 
          �X��.����*�� �)� �@���/ �'�*� �@!(�,�(�*�� �)� �"%���\ �����(�*�� �)� �̀ ��G
          m_��_�� tu<�& m̀ ��@�* m_��_�� tu�& m̀ ��@�* m_��_�� tu�& �X��5�%�����
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           m_��_�� tu<�& m̀ ��@<�* m_��_�� tu�& m̀ ��@�* m_��_�� tu�& m̀ ��@�*
  �,�* !"�#$���� m̀ ��@�*          �u	���<�6 �7�� �̀ ��<$��� ��� �"���E��� �]�* H���L��? �+

           �Y<�5�* �2� �W	� �2!��,�? ����� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �̀ ��G�� �Q�E�/ �u���g�6��
          e"%�U�<�%�� �;��(������ �s�T�K �+�,�*�� m@.�@�[�� ���%����� �u�,�� �]! ���� �2� �W	�

  ��%�� eG�	���%�� e��k����%��         8 � <<K � e0���=��%�� e|��G��%�� eZ��G��%�� e���G
                      � s 
 � � ` 
 � s 
 � � X 8 � 8 { � ~ � | ~

�"%�a�A��� �����A��� �)��*$��� �4!�	:���� 
���&���� F 
 8 
  
 

Bismillâhi ve billâhi ve minallâhi ve ilallâhi ve alallâhi 
tevekkeltü bi îsâ rûhullâhi ve bi mûsâ kelîmullâhi ve bi 
Muhammed ibni abdullâhi ve bil âyâtil beyyinâti hubbün 
vedûdün bedûhun hubbün vedûdün bedûhun hubbün 
vedûdün bedûhun hubbün vedûdün bedûhun hubbün 
vedûdün bedûhun hubbün vedûdün bedûhun allâhümme bi 
hakki mâ cerâ bihil kalemi fil levhı en teslübe ve teclibe akle 
ve rûha fülân ibni fülânete ilâ mehabbeti fülânete binti 
fülânete Ve innehü li hubbil Hayri le şedîd. Ve bi hakki hâzihil 
esmâi leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğın 
leyârûşin leyâşelşin. Elif he tı mim fe şin zel. Fekacin mahmet 
kavlühül hakki ve lehül mülk. Velâ havle velâ kuvvete illâ 
billâhil aliyyil azîm. 
 

     7. İstersen matlubunun uykusunu kendine muhabbet ettirerek 
bağlarsın. Matlubun olan kimse seninle görüşmediği sürece rahat 
uyku uyuyamaz, seni görmeyince sabrı ve kararı kalmaz. 
 

      Bunun için: Matlubun şeklini hayalinde canlandırarak bir kağıt 
üzerine çiz. Çizdiğin resmin göğsüne şu duayı yaz: 
 

���/ �2� �W	� �Y�5�* �Y� �W	� �8���  �@�E�/� !"�#$����<�7�W	� �+�[�/�� �2!��,�? � 
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 � �� �2� �W	� �'�*�  �2<� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �G��%�>�U������ �G����:���� ��������� �8��
 � � � R F q { �+�,�* �2� �W	� �'�*� �7�W	� �u�& ����/ 

 

Allâhümme a'kıd nevme fülânete binti fülanete alâ mehabbeti 
ve ışkı fülân ibni fülânete lâ nevme velâ karâra vel ihtiyâra 
fülânete binti fülanete alâ hubbi fülân ibni fülânete bi hakki 
cim ze kef sin kaf se zı (Hava harfleri). 
 

Şeklin etrafınada aşağıda gelecek olan Ayetleri hurufu mukatta' 
olarak yaz. Sonra iki adet çelik iğne al ve sağ gözüne Ayeti 
kerimeyi 20 defa okuyup sapla. Diğer iğneyide sol gözüne 20 defa 
Ayeti kerimeyi okuyup sapla. Daha sonra bu kağıdı rüzgara karşı 
as. Matlubun seni görmedikçe rahat uyku uyuyamaz. 
      Sağ gözüne okunacak Ayeti kerimeler budur: 
 

     $����>�. -)�� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<���*     �<�#�6���? ���& �b	C� ���� �
          �X���(��� ��#�%���/ ��S�: ��>$�� �����(�%�� ��#�?��5�? ��� �Y�(�6 �"�� ��>$����
           e8��<�E�� eY�.�� ������ ��� $7�� �!(���? eQ�L�� ����� H���U	��� 	Q�����.��

 �7���$M�C�>�.  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. allâhü yeteveffel enfüse hîne mevti-
hâ velletî lem temüt fî menâmihâ feyümsikülletî kadâ aleyhel 
mevte ve yürsilül uhrâ ilâ ecelin müsemmâ inne fî zâlike li 
âyâtin li kavmin yetefekkerûn. 
 

      Sol gözüne okunacak Ayeti kerime budur: 
 

     �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*������   ���/ ��5���(�J�� -;��[�  �   �"�#�5<�%�/��
�G	T� �� ��*��T�/ ��	:�	T��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. ve lev neşâü le tamesnâ alâ 
a'yünihim fezûkû azâbî ve nüzur. 
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      8. Bu duayı bir kağıt üzerine yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, 
bu suyu matlubuna içirirsen olacak olan acaiplikleri görürsün. 
      Yazılacak olan dua budur: 
 

          �̀ ��@<�* �̀ ��@�* �̀ ��@�* �̀ ��@�* �̀ ��@�* �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
          ������<�? �̀ ��@<�* �̀ ��@�* �̀ ��@�* �̀ ��@�* �̀ ��@�* �̀ ��@�* �̀ ��@�*

     �U�� ¤Q�v �'�? �"�K�G��@� �����? ��5�/�f� ��     �����*�<�E�>�? eG���� ����/ �� ���
           �Y<�E�C� �� ���� �)� ����& 9@�=�� ���5�?x �'.�T$���� �)� �u�,�\ �"�#� �9��,�.
          �O$��� �)� !'�M���� �"�#�*�	�	: �'�%�* �Y�C$��� ��? ��A%�(�L �̂ �G���� �<����?

     �(�* �̀ ��@�*��. m"%�M�& mf.�f�/ �]! �� �"�#�5�%�*      �<���� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �2!��,
           �<�%�Kx ��%�K����= ��%�Kx �;��(������ �s�T��K �+�,�* �2� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�?
         �'<�? �7���� ���� ��5�E���U�! �� �H�!@�= �
x eX�������� �H�� ��_�� ��%�K����=

    �  �����T�\ �]%���>���  e{��[�?�� e2�C�J�        �2<!��,�(�* �2<� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �����>��
           ��5�.�@<�� mj<%�(�L �"�K������� 12�,�%�$��� �Y� ��\ �7�� �2� �W	� �'�*� �7�W	�

�7����S�,�?  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bedûh bedûh bedûh bedûh bedûh 
bedûh bedûh bedûh bedûh bedûh bedûh bedûh müsri'. Ve 
neza'nâ mâ fî sudûrihim min ğıllin ihvânen alâ sürürin 
mütekâbilîn Yuhibbûnehüm ke hubbillâhi vellezîne âmenû 
eşeddü hubben lillâh. Lev enfakte mâ fil ardı cemîan mâ 
ellefte beyne kulûbihim velâ kinnallâhe ellefe beynehüm 
innehü azîzün hakîm. Yâ bedûh bi mehabeti fülânete binti 
fülânete ilâ mehabbeti fülân ibni fülânete bi hakki hâzihil 
esmâi âhiyyen şerâhiyyen âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi 
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esbâûtin âli şeddâyi innâ halaknel insânen min nutfetin 
emşâcin nebtelîh. Kezâlike nebteliye fülânete binti fülânete bi 
mehabbeti fülân ibni fülâneh. İn kânet illâ sayhaten vâhideten 
feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn. 
 

      9. Bir kimseyi kendine muhabbetle celb etmek istersen: Bir 
mum hazırla ve mumun üzerine şu kasemi yaz. 
 

       �Y.���C�/ �
��: �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"<���*    ��%�6x �� �� �'�g��� �'�?
            e0<�:�� m��?�� tH���E�� �]�%���/ �<� ���� ���?��E�? �'�? �8�	E�6 �7�� �Q���: �]�*
          e|�<�(�M�%�\ e�%���[<�\ e�%���[<�\ e|��#�[<�: e|��#�[�: e0�:��
          �s�T<�K �8�!@<�U��. �	�$\���6 e{��A�. e{��A�. e��� �� e��� �� e|��(�M�%�\

�;��(������          �j<�:����(�* �"���:	� �W�� �+�,<�* �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �u���g�* 
m"%�a�/ �7��(���A�6 ���� m"���E�� �]! ���� �8��g95��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle ifrîtin minel cini ene atîke bihi 
kalbe en tekûme min makâmike ve innî aleyhi le kaviyyün 
emîn. Akşin akşin kaşhûşin kaşhûşin keşlîhin keşlîhin 
keykemûşin keykemûşin enûhın enûhın yeûcin yeûcin 
tevekkelû yâ huddâme hâzihil esmâi bi celbi fülânete binti 
fülânete felâ uksimü bi mevâkıın nücûm. Ve innehü le 
kasemün lev ta'lemûne azîm. 
Mumun üzerine kasemi yazdıktan sonra bir mangal hazırlayıp, 100 
adette beyaz biber al. Mumu yakıp biberin birini elinde tutarak 
muma yazdıklarını biberin üzerine bir defa oku ve biberi 
mangaldaki ateş üzerine at. Yüz adet biber bitene kadar aynı 
ameli tekrar et. Amelin bitene kadar da mum yanmalıdır. Amelini 
tamamladıktan sonra matlubun olan kimse Allah Teala'nın izniyle 
en kısa zamanda senin yanına celb olur. 
 

      10. Pazartesi günü iyi bir vakitte ve kamer saatinde aşağıdaki 
azimeti yaz. Yazdığın hirzi tatlı bir nar sopasına asıp, lübani zeker, 
kust, senderus, muklil erzak, amber kabuğu, mastaki ve meyatüs 
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saile buhurlarını tüttürerek, aşağıda gelecek olan azimeti kağıt 
dönene kadar oku. İcabetin alameti kağıdın dönmesidir. Sonra 
kağıdı sopadan alır ve matlubun tabiatının galip gelen unsuruna 
göre kullanırsın. Eğer matlubun ateş tabiatlı ise kağıdı ateşin 
yakınına koyarsın. Matlubun toprak tabiatlı ise eşiğine gömersin. 
Hava tabiatlı ise kağıdı havaya asarsın. Su tabiatlı ise yazdığın 
hirzi mum içine koyup suya gömersin. Bundan sonra olacak olan 
acaiplikleri görürsün. 
      Yazılacak olan azimet budur: 
 

          �2<� �W�� �Y�5�* �2� �W	� �z%�%�#�>�* �"������ ��T�K �8�_�U��. 	Q$\���6 e"%�U��%��
           �"<������ ��T<�K �8�_�U��. 	Q$\���6 e��k����%�� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�(�*

�g�*            e��k���<�%�� �2<� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�? ����� �2� �W�� �Y�5�* �2� �W	� �u��
          �2� �W�� �Y�5�* �2� �W	� �u���: �����,�* �"������ ��T�K �8�_�U��. 	Q$\���6 eG�	���%��

  <������ ��T�K �8�_�U��. 	Q$\���6 e���G��%�� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�? ��� �"
           eZ��G�<�%�� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�? ��� �2� �W�� �Y�5�* �2� �W	� �u���g�*
          �2!��,�? ��� �2� �W�� �Y�5�* �2� �W	� �u���g�* �"������ ��T�K �8�_�U��. 	Q$\���6
           �u<���g�* �"<������ ��T�K �8�_�U��. 	Q$\���6 e|��G��%�� �2� �W	� �'�*� �7�W	�

	�           	Q<$\���6 e0���=��%�� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�? ����� �2� �W�� �Y�5�* �2� �W
           �7�W<	� �2!��,�? ����� �2� �W�� �Y�5�* �2� �W	� �u���g�* �"������ ��T�K �8�_�U��.

������� �2� �W	� �'�*���& ��������2�/�!���� �Q�g�A���� �Q�g�A���� ��& �2�/�!����  
 

Leyâhîmin tevekkelü yâ hâdime hâzel ismi bi tehyîci fülânete 
binti fülânete bi mehabbeti fülân ibni fülânete. Leyâlağvin 
tevekkelü yâ hâdime hâzel ismi bi celbi fülânete binti fülânete 
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ilâ mehabbeti fülân ibni fülânete. Leyâfûrin tevekkelü yâ 
hâdime hâzel ismi bi harkı kalbe fülânete binti fülânete fî 
mehabbeti fülân ibni fülânete. Leyârûsin tevekkelü yâ hâdime 
hâzel ismi bi celbi fülânete binti fülânete fî mehabbeti fülân 
ibni fülânete. Leyârûğin tevekkelü yâ hâdime hâzel ismi bi 
celbi fülânete binti fülânete fî mehabbeti fülân ibni fülânete. 
Leyârûşin tevekkelü yâ hâdime hâzel ismi bi celbi fülânete 
binti fülânete ilâ mehabbeti fülân ibni fülânete. Leyâşelşin 
tevekkelü yâ hâdime hâzel ismi bi celbi fülânete binti fülânete 
ilâ mehabbeti fülân ibni fülânete.elvâhan elvâhan elacele 
elacele essâate essâate. 
 

      Okunacak olan azimette budur: 
 

          �'�*� �7�W	� �2!��,�? ����� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �u���L��� �u�K�T�?��. ���S�&�
          !�<<�?��. ���S<�&� �Q�g�A���� e"%�U��%�� �+�,�*�� es��. es��. �+�,�* �2� �W	� �4

     �2!��,�? �<���� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �w�T�L���      e8�<�= �+�,�* �'�*� �7�W	�
         e�%���?�_ e�%���?�_ �+�,�* ���(�&����. ���S�&� �Q�g�A���� e��k����%�� �+�,�*�� e8��=

         �2� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�? ����� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �u���: �����&����  �+�,�* 
         �w�T<�L��� e|��%�K�� e|��%�K�� �+�,�* �7��:���*��. ���S�&� ��&������� eG�	���%��
            �2�/�!�<��� �<�&������� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�? ����� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	�
         e0%<�?�_�G�_ �+<�,�* �|�G��#�(�=��. ���S�&�� �Q�g�A���� e���G��%�� �+�,�*

�_          �'�*� �7�W	� �2!��,�? ��� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �"���L �����&���� e0%�?�_�G
          �2<� �W	� �w�T�L��� �N�%�*����. ���S�&�� �2�/�!���� eZ��G��%�� �+�,�*  �2� �W	�
            m̀ �9�<�� m̀ �9��� �+�,�*  �2� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�? ����� �2� �W	� �Y�5�*
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�9@	:        �2�/�!���� e|��G��%�� �+�,�*�� �̀ �9����� �2�M�V�W�(��� tw�G mR�9@	: mR
           �2<� �W	� �z�%<�K�� eG��G�q�� eG��G�q�� �����q�� �����q�� �+�,�* �7��(�%�?��. ���S�&��
          �2�/�!�<��� �Q�g�A���� ��&������� �2� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�? ����� �2� �W	� �Y�5�* 

         �u<���g�* �2�A��!��� �F�	��(��� ��#�>!.�� �"	M�%���/ �Y�(���:�� e0���=��%�� �+�,�*
           �2<� �W	� �'�*� �7�W	� �2!��,�? ��� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �2!%� ��&��G �z%�%�#�6��

        ��&������� ��&������� ��>�L��& ���S�E�6 �7�� �"	M�%���/ �]�6�����6 ��? �+�,�*  �Q�g�A���� 
�"	M�%���/�� �"	M%�� -)� �F�G��* �2�/�!���� �2�/�!���� �Q�g�A����  

 

Ihdır yâ müzhib veclib fülânete binti fülânete ilâ mehabeti 
fülân ibni fülânete bi hakki yâhin yâhin ve bi hakki leyâhîmin 
elacele. Ihdır yâ mürreh veczib fülânete binti fülânete ilâ 
mehabbeti fülân ibni fülânete bi hakki şâmin şâmin ve bi 
hakki leyâlağvin elacele. Ihdır yâ ahmar bi hakki demlîhın 
demlîhın ve ahrik kalbe fülânete binti fülânete ilâ mehabbeti 
fülân ibni fülânete bi hakki leyâfûrin elvâhan. Ihdır yâ bürkân 
bi hakki ehyâşin ehyâşin veczib fülânete binti fülânete ilâ 
mehabbeti fülân ibni fülânete elvâhan essâate bi hakki 
leyârûsin. Ihdır yâ şemhûreş bi hakki derdemîşin derdemîşin 
ve ahrik cisme fülânete binti fülânete fî mehabbeti fülân ibni 
fülânete bi hakki leyârûğin essâate. Ihdır yâ ebyad veczib 
fülânete binti fülânete ilâ mehabbeti fülân ibni fülânete bi 
hakki sübbûhun sübbûhun küddûsün küddûsün rabbül 
melâiketi ver rûhu ve bi hakki leyârûşin essâate. Ihdır yâ 
meymûn bi hakki ezeliyyin ezeliyyin ezrârin ezrârin ve heyyic 
fülânete binti fülânete ilâ mehabbeti fülân ibni fülânete 
elvâhan elacele essâate bi hakki leyâşelşin. Aksemtü aleyküm 
eyyetühel mülûkis sebati bi celbi ve tehyîci rûhâniyete 
fülânete binti fülânete fî mehabbeti fülân ibni fülânete bi hakki 
mâ televtühü aleyküm en takdû hâcetî elvâhan elvâhan 
elacele elacele essâate essâah bârakallâhü fîküm ve aleyküm. 
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      11. Eşini terk etmiş olan bir erkeği şaşırtıp, karısına iteatlı bir 
şekilde dönmesi için bu duayı yazıp yazdığını havaya asarsan, 
erkek en kısa zamanda evine döner. 
      Yazılacak olan dua budur: 
 

            	Q���: �'�? ���?���� �)��� !H�@�. ������ �)� �@�. �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*
         	Q�#!����� ���i�G�� �̂ �G������ �F-;��(�� �;��(!��� $7�� !"�#$���� �@�A�* �'�?��

 9�������� ��	��#��         �Y� �� $��� �]������ �F�_����/ �_����A����� �F���,�* ���,������� �F9��* 
         �7�� ��� ��J��<�� �"%�a�/�� �����W�L �G��5�* !"�#$���� ��	��c���� ��� ��,����
          �2<� �W	� �'�*� �7�W	� ����/ �2�E�%�i H��	E����� �7�@�(����� �7��@������� �Q�A�g�6

 �j�L���. �!>�&          �]<�%���/ �Q�A�L� !"�#$���� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �]�>�L���q ����� 
          �G�9I�� ��� ���C� �� �j������� ����/ �"�6������ �2�E���& �'�? �+%�i�� ��%� 9@��
          ����� �j�L���. �!>�& �2� �W	� �'�*� �7�W	� ���%�& !"�#$���� ��A�(�L �"�K��5�A�(�g��

�>�L���q           ��<�%$J���� �]���E�/ ��� 	Q�(�g��� ���%�& ��(�\ �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �]
           �<�#�>�%�* �<���� �j�L���. �<!>�& �]�?	� �2!��,�? ����/ �@��������� �s���\�� ���
          �'<�? �"<�K ��������G�9I�� �<�� ���C� �� �{���U H�T$�� ��#<� ��M�?��

  �*�G ����� ����@�L����        �� �@�:���? �'�? ��5�p�A�* �'�? ��5���.����. ��	���: �7�	����5�. �"�#
   12�,�%<�$��� �Y� ��\ �7�� �7�	������(��� ���@��� �'�(�&!��� �@�/����? ��T�K

�K ������� 14�@�&���<�6���� �7����S�,�? ��5�.�@�� mj%�(�L �"<m̂ �G�� �].���,  
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  �M�?���� mG��_ �].���,�6����        �Y<�5�* �2� �W	� �]�>�L���q ����� �j�L���. �!>�& }7�
          �w�<	E�A�. ����/ �O����. �X�_�_�G ��(�\ !"�#$���� ��#� ��M�? ������� �2� �W	�
         �j�?��L��. �X��>![�� �j�?��L��. !"�#$���� �]�?	� ����� �����? �X�_�_�G ��(�\��

    �_�G �]%�� �u�.�G�� e8���%�� �R�!5��        �Y<�5�* �2� �W	� ����/ �2� �W	� �'�*� �7�W	� 
          �]���(�[<�* ��#���(�= �j�(�L��� �]�5�? �{���U H�T$�� ��#� ��M�? ������� �2� �W	�

 m�.�@�: e;���= DQ	\ ����/ ��! ��*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil 
emru min kablü ve min ba'dü allâhümme innes semâe 
semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke 
vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente 
sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi 
sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ 
hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ 
zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ 
edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri 
fecema'nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete 
hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral 
cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti 
ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve 
nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. 
Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve 
ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten 
vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi 
ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ 
zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme 
kemâ radedte yûsüfe alâ ya'kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ 
ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin 
lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete 
ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma' şemlehâ bi şemlihi 
inneke alâ külli şeyin kadîr. 
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      12. Muhabbet için şu vefki şerifi: 
 

 
 

Cuma günü güneş doğarken, temiz bir tabak veya kağıda zaferan 
ile yaz. Vefki yazdıktan sonra vefkin dört tarafına şu Ayeti yaz. 
 

     ��5�? 12!��,�? ���%���/ �Y�%�E������2� �W	���. � �W	� �Y�5�*     �<���/ �j�5�I<�>���� �2
��5�%�/  

 

Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî yâ fülânete binti fülânete 
ve li tüsnea alâ aynî. 
      Eğer amel kendin için ise Ayeti kerimeyi bu şekilde yazarsın. 
Amel başka biri için ise vefkin dört tarafına şu şekilde yazarsın. 
 

���� �2� �W	� �Y�5�* �2� �W	� �'�? �2� �W	� �'�*� �7�W	���. 12!��,�? ���%���/ �Y�%�E��  
 

Ve elkaytü aleyke mehabbeten yâ fülân ibni fülânete min 
fülânete binti fülâneh. 
Vefki bu şekilde yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, erkeklerden 
veya kadınlardan istediğine içirirsen, muradın hasıl olur. 
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O N B İ R İ N C İ   B Ö L Ü M 

 

HER TÜRLÜ İSTEKLER İÇİN 
      3. Bir kimsenin mühim bir dileği olsa ve bu dileğinin yerine 
gelmesini isterse, 41 defa şu Ayeti kerimeyi; 
 

   !��� �'�(�&!��� �)� �"���* �̂ ����	��� �"%�&       ml�I�* �)� $7�� �)� ����� H���?�� 
�_����A����* 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve üfevvidu emrî ilallâhi inallâhe 
basîrun bil ıbâd. 
 

okur ve ardından 41 defa: 
 

    ����/ DQ� !"�#$����  ����/�� e@!(�,�? �� �@�%��    ��� e@!(�,�? �� �@�%�� �
x � 14
�5%�g�5�6     ������� �
����K���� �j%�(�L �'�? ��#�* �   �j%�(�L��#�* ��5�� ��S�E�6�� �X� 

        �F�@<�5�/ ��#�*��5�A�����6�� �Xh�%!��� �j%�(�L �'�?��#�* �� ���#�J�6�� �X��L��,���
        �X���%����� �j%�(�L �'�? �X��.��k��� ��I�:�� ��#�*��5�kD����6�� �X��L�G!@�� ���/��

�%�,��� ����X��(�(��� �@�A�*�� �X�m�.�@�: e;���= DQ	\ ����/ ��! ��   
 

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed salâten tüncînâ bihâ min cemîıl ehvâli 
vel âfâti ve takdî lenâ bihâ cemîıl hâcâti ve tütahhirunâ bihâ 
min cemîıs seyyiâti ve terfeunâ bihâ a'led derecâti ve 
tübelliğunâ bihâ aksal ğâyâti min cemîıl hayrâti fil hayâti ve 
ba'del memât. İnneke alâ külli şeyin kadîr. 
 

Salavati Tüncinayı okur ve 41 defa şu Ayeti kerimeyi: 
 

   !��� �'�(�&!��� �)� �"���*     �Y� �� $��� �]������ �"%�&    �Y<�5	\ �� �� ��� ��,����
 ���(���$a�� �'�?  
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî 
küntü minez zâlimîn. 
 

Okuduktan sonra bir (1) defada bu duayı: 
 

       ��![�� �'�%�>�.��� �'�%�6��K �+�,�* ��T�M�* ��5�p�v�� ���p%�k�>���(��� 	��!%�v��. �'�%�>�C.
           �]<�%���/ -)� �$�<� e@!(�,�? ���%���  �+�,�*�� �2�C%�5�(��� 	2�C�%!I�� �s�T�K��
           �'.�@<�� �8��<�. ����� ���A�*�!>���� �]�>�%�* �
x�� �]�>!.�G	��� �]�L����q���� �"$�����

�� �]���,��� �]��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ -)� �$���� �"D���  
 

Yâ ğayyâsül müsteğîsîne eğinsî bi kezâ bi hakki hâteynil 
âyeteyniş şerîfeteyni ve hâzihis sayfetül münîfeti ve bi hakki 
nebiyyike muhammedin sallallâhü aleyhi ve selemle ve ezvâ- 
cühü ve zürriyyetühü ve âli beytihi vet tâbiîne ilâ yevmid dîne 
ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve 
sahbihi ve sellim. 
okursan, AllahTeala hazretleri en kısa zamanda okuyanın dileğini 
yerine getirir. 
 

      2. Bir kimseden mühim bir isteğinin yerine gelmesini istersen: 
Allah c.c. ın Dâr ve Nâfî' ismi şeriflerinin ebced karşılığı olan 1002 
adediyle dörtlü vefkini Perşembe günü beşinci saat olan Utarid 
saatinde bir kağıt üzerine yaz. 
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      Vefkin etrafınada şu mübarek duayı yaz: 
 

���*<   !��� �'�(�&!��� �)� �"     <	:���� �
���&�� ���A�>���  �]�*�� �"%�&  $��� �4!�
           �]<��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/ -)� �$���� �"%�a�A��� �����A��� �)��*
           �'<�? �"<�#�� �F�	��(��� �w��:�G �j�i�� �'�?��. !"�#$���� �"D����� �]���,���

        �j%�(�g�� �2�(�a�A����� �4!f�A����* �_!��C�6 �'�?��. �7�	C�V��U �]� ��J����  �'�? �]�E���U
          eT<���?���. �"<�#�� �X����V�!@�� �8��a�A��� ���[�,�. �'�?��. �7�	��L�� �]�>�C%�U
            ��<���\���� ���f<�C��� �'�? �"�#�� �2�/�$J���* �s �;��%������ !f�/�� �'�?��. �7�	p�A���.

            �]<�* }�%<�,�? -)���. �F������� $��� �;���� �� �7��5�?x eT���?���.  ��<�(���/
         �+�,���<�*�� �s��5���f� �� �+�,����*�� }�%�,�? �"�#�V��G�� �'�? -)��� �7��#�����A�\
         ����/�� �7�������v �"	M! ���� �s��(�>���U�_ ������� �w������ �"�#�%���/ ��	��U�_�� �
�f� 

       9w�G mR�9@	: m̀ �9��� ���5�?���? �"�>�5	\ �7�� ��	�$\���>�� �)�   �2<�M�V�W�(��� 
          �@<�E�A�* �����A�6 �)� �;��(����� �j%�J�(��� �����(��� ��#9.�� �Q$\���6 �̀ �9�����
                 � � � 
 � 
 � ` � 
 w �7�W	� ����S�U�� ���� �2!��,�? ���� �7�����

<K 
 
 � w � 
 � 4  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bihi nesteîn. Lâ havle velâ 
kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Allâhümme yâ 
men veda' rikâbel mülûki fehüm min sultânihi hâifûn. Yâ men 
teferrade bil ızzeti vel azameti fecemîı halkıhi min hîfetihi ve 
celûn. Yâ men yahşirul ızâmed dâirâti fehüm yevme izin 
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yübasûn. Yâ men eazze evliyâehü bit tâati fehüm minel fezeıl 
ekberi yevme izin âminûne lâ elâe illâ elâüke yâ Allâhü 
muhîtun bihi ılmüke ka'selehûne Vallâhü min verâihim muhît. 
Ve bil hakki enzelnâhü ve bil hakki nezel. İdhulû aleyhimül 
bâbe feizâ dehaltemûhü feinneküm ğâlibûne ve alallâhi 
fetevekkelû in küntüm mü'minîn. Subbûhun kuddûsün rabbül 
melâiketi ver rûhu tevekkel eyyühel melikil mutîu li esmâillâhi 
teâlâ bi akdi lisâni ev mehabbeti ev ihdâı fülane bi lâ havle 
velâ kuvvete illâ billâh.  
 

Vefkin etrafına yazılan dua bitişik olup, duanın son cümlesi ''Bi lâ 
havle velâ kuvvete illâ billâh'' hurufu mukatta' olarak yazılır. 
Yazmış olduğun bu vefki tatlı nar sopasına asıp, cavi ve mastaki 
ile buhulayarak vefkin etrafına yazmış olduğun duayı vefk dönene 
kadar okursun. Vefk döndükten sonra vefki mumlayıp üzerinde 
taşırsan, olacak olan acaiplikleri, sevdiğin ve seni sevindirecek 
şeyleri görürsün 
 

      3. Bir dileğin olupta, bu dileğinin yerine gelmesi için, Perşembe 
günü müşteri saatinde şu vefki yaz: 
 

 
 

Yazdıktan sonra vefki ud ile buhurlayarak üzerine şu iki Ayeti: 
 

 !��� �'�(�&!��� �)� �"���* $��� �]������ -)�� �"%�&�,��� ���K< �� �8�<9%�E��� 9� 
�� ��? �]�� m8���  ���� }2�5�� �s	T�U�c6<�X����(!��� � ����?���'�? �̂ �G���� �  
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           �"�#�C���U ��?�� �"�#.�@�.�� �'�%�* ��? �"���A�. �]� ���¢�*$��� �s�@�5�/ �j�C�[�. H�T$�� ���
            �]9%<����	\ �j<���� �;��= ��(�* $��� �]�(���/ �'�? e;���[�* �7�	J%�,�. ����

      �A��� ���K�� ��(�#	a�C�& �s�_���. ���� �̂ �G������ �X����(!��� �"%�a�A��� 9��� �� 
              ��<	C�M�. �'<�(�� ��<�k��� �'<�? �@�=9��� �'!%���6 �@�: �'.�@�� ��� �s���\��
         ��E����<��� �X�����A���<�* �����(�>��� �@�E�� �)��* �'�?���.�� �X�	v�$J���*

m"%���/ mj%�(�� -)��� ��#�� �8��I�C� �� 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul 
kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîs 
semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznihi 
ya'lem. Mâ beyne eydîhim. ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi 
şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ'. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel 
arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Lâ ikrâhe 
fid dîni kad tebeyyener rüşdü minel ğayyi femen yekfür 
bittâğûti ve yü'min billâhi fekadis temseke bil urvetil vüskâ len 
fisâme lehâ vallâhü semîun alîm. 
73 defa okuyup vefki üzerinde taşırsan, istediğine nail olursun. 
 

      4. Herhangi bir isteğinin yerine gelmesini isteyen kimse, 
gecenin son üçte birinde kalkıp, abdest alıp, iki rekat namaz 
kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup 1000 defa: 
 

    �"D����� DQ� !"�#$����  �� ����/ �F�G��*��     14�W<� e@!(�,�? �� �����?�� �� �@�%
           ��6�@<�&�� �<�#�* 	T�E�5�6�� ��>�*��	\ ��#�* �{���C�6�� ��6�@�E�/ ��#�* PQ�,�6

 ��>�L��& ��#�* ��S�E�6��  
 

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ 
muhammedin salâtan tehullü bihâ ukdetî ve tüferrici bihâ 
kürbetî ve tünkızü bihâ vahdetî ve takdî bihâ hâcetî. 
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Bu salavatı okursan, Allah c.c. ın izniyle dilediğin şey yerine gelir. 
 

      5. Mühim bir hacet ve her istediğini elde etmek için, 70.000 
defa Yâ Serî' ismini okursun. Ama her yüz (100) defanın sonunda 
bir defa şu duayı okursan, Allah'ın izniyle istediğin gerçekleşir. 
      Okunacak dua budur: 
 

          �7x �]<	�!��� H�T$�� �"������ �+�,�* e7��M����. �Y� ���� e|��@�5�U��. �u�L��
        �� ��&������� ��T�\�� ��T�M�* ��	�$\���6 e|�	��L�� e|�	��L�� �7x �s���Ux�� ��&�����

�Q�g�A����  �2�/�!����� �2�/�!���� �Q�g�A����  
 

Ecib yâ handûşin ve ente yâ lekânin bi hakkil ismillezî 
evvelühü ân ve âhirihü ân eclûşin eclûşin tevekkelû bi kezâ ve 
kezâ elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. 
 

      6. İstediğin her türlü dilek için 1000 defa şu duayı: 
 

           �]<�� ��.��<�=�� �'�?��. �l�I�*��. �j%�(����. �l���\��. DQ	\ ������ �l���\��.
         ���* �7��\ �'�? 	�%�k�?��. �l�5�(��� ���(�E����� �b�(![�� �+����U��. ��.�q������

    ��� �"%�a�A��� ���*��L��. ��l�g�>���?�� �1p%�k�>���?     eG�<!��L $Q	\ �j�?��:��. �l���M
         �7���: ����/ �2�*��>�M�(��� �2!%� ��($p�� �;��(������ �s�T�K �+�,�* ��	��c���� �@%�5�/

 ��T�\ ��T�\ ��� ���S�E�6 �7�� �b�(![��  
 

Yâ kebîrü fevka külli yâ kebîru yâ semîu yâ basîru yâ men lâ 
şerîke lehü ve lâ vezîru yâ hâlikuş şemsü vel kamerul münîru 
yâ muğîse men kâne bike müsteğîsen ve müstecîran yâ câbiril 
azîmil kesîru yâ kâmiu külle cebbârin anîdi eselüke bi hakki 
hâzihil esmâis semâniyyetil mektûbete alâ karniş şemsi en 
takdıye lî hâcetî kezâ ve kezâ. 
okursan, Allah'ın izniyle en kısa zamanda istediğine ulaşırsın. Bu 
duayı yazıp üzerinde taşırsan, büyük kabül ve hayır görürsün. 
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      7. Herhangi bir isteğinin yerine gelmesi veya herhangi bir 
musibetten kurtulmak istersen: Sabah namazını kıldıktan sonra 
yerinden kalkmadan ve oturduğun yerden 100 defa bu duayı: 
 

���*<   !��� �'�(�&!��� �)� �"       ��<���A��� �)��* $��� �4!�	:���� �
���&�� �"%�&
         �8�9%�:��. 9��&��. �@�(���. �@�&����. ���6����. �_������. �"�V��_��. �d�@�:��. �"%�a�A���

���\������ �
�W�g��� �	���.�8� 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil 
aliyyil azîm. Yâ kadîmü yâ dâimü yâ ferdü yâ vitrü yâ ehadü yâ 
samedü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zülcelâli vel ikrâm. 
okur ve sonunda dileğini söylersen, Allah Teala en kısa zamanda 
dileğini yerine getirir. 
 

      8. Bir belayı, bir musibeti, bir sıkıntıyı, bir korkuyu, bir düşmanı, 
zalim bir hakimi, bir hırsızı, bir yol kesiciyi ve bunların şerrini seri 
bir şekilde önlemek istersen: Gece yarısı kalkıp güzelce bir abdest 
aldıktan sonra iki rekat namaz kılıp, kıbleye yönelerek 1511 defa 

Yâ Hû ( ������) der ve dileğini Allah'tan istersin. İstediğin çok seri bir 

şekilde Allah c.c. katında kabül olur. 
 

      9. Bir kimseden bir isteğin olsa yedi adet hurma üzerine şu 
Ayeti kerimeyi kelime kelime yaz: 
 

�]�A�����.   �B���!I��   	Q�(�A�����   �u�%$J��   �"���M���   �@�A�I�.   �]�%����  
 

İleyhi   yasadül   kelimüt   tayyibü  velamelüs  sâlihu   yerfeuh. 
Yazdıktan sonra her hurma üzerine aynı Ayeti kerimeyi 21 defa 
oku. Daha sonra hurmaları eline alıp hepsinin üzerine aynı Ayeti 
kerimeyi 21 defa daha okuyup dileğin olan kişiye verirsen, o kişi 
senin isteğini Allah'ın izniyle yerine getirir. 
 

      10. Önemli bir dilek için Allah c.c. ın Mülk ve Hak isimlerinin 
cümeli ebced adedini al. İki ismin toplamı olan 198 adedinden üçlü 
vefk için 12 çıkarıp kalanı 3 e böl. Baki 62 kaldı. Adedi 66 olan 
Allah ismi şerifini açık bir lafızla Arapça olarak vefkin vasat 
hanesine yazar ve baki 62 adedini vefkin miftah hanesine yazar ve 
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birer artırarak üçlü vefkin son hanesi olan dokuzuncu haneye 
kadar çıkarak vefki tamamlarız. 
      Yazılacak Üçlü vefk budur: 
 

 
 

Vefkin etrafına şu Ayeti kerimeleri hurufu mukatta' olarak: 
 

   !��� �'�(�&!��� �)� �"���*        ���K $��� �]������ 9+�,��� �����(��� -)� �����A�>�� �"%�&
 �A��� 9w�G           �]<�� �7��K���*�� ���Ux ��#���� �)� �j�? ���@�. �'�?�� �d���M��� �|��

           ��<�C�v� �w�G �Q	:�� �7�������M��� �B���C�.�� �]! �� �]�*�G �@�5�/ �]�*����& ��(! ����
���(�&�!��� ���%�U �Y� ���� �"�&�G����  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Feteâlallâhül melikül hakku lâ ilâhe 
illâ hüve rabbül arşil kerîm. Ve men yedu meallâhi ilâhen 
âhara lâ bürhâne lehü bihi feinnemâ hısâbühü ınde rabbihi 
innehü lâ yüflihul kâfirûn. Ve kul rabbiğfir ve erham ve ente 
hayrur râhimîn. 
 

münasip bir saatte, güzel kokulu bir buhur tüttürerek yaz. Vefkin 
etrafına yazdığın Ayeti kerimeleri vefkin üzerine sabah 
namazından sonra güneş doğana kadar oku. Okurken işaret 
parmağını vefkteki Allah isminin üzerine koy. Amelini 
tamamladıktan sonra vefki üzerine alıp hacetine yönelirsen, Allah 
Teala'nın izniyle dilediğin şey yerine gelir. 
 

      Bu Ayeti kerimeleri kendine vird edinip, hergün sabah okuyan 
kimsenin istediği her şey Allah Teala hazretlerinin izniyle kolaylıkla 
yerine gelir. 
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      11. Herhangi bir dileğinin olması, sıkıntıları, kederleri, her türlü 
ihtiyaçları gidermek için, celil ve çok faydası olup, şu Ayeti: 
 

       ��� �@�� �'�? ��5�6x ��5!*�G �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*    ��5�� o;���K�� 12�(�&�G 
 ��@�=�G �� ���?�� �'�?  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Rabbenâ âtinâ min ledünke 
rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ raşedâ 
99 defa, her 10 defanın sonunda 10 defa ve dokuz defanın 
sonunda da şu beyitleri 10 defa oku: 
 

            ��@�=�G�� ���?�� �'�?��5�� o;���K �w�G��.    

       ��_�@�? ��5�� ��(�a�A��� ���>� ��A�? �Q�A�L���         
         ��5��	C� �� �l�*�@�6 ����� ��5���M�6�W��            

      ��@������? �l�*�@�6 �'�/ �f�g�A�. �@���A�����               
      ����?����. �Y�#!L�� �@�:�� �"%���A��� �Y� ��           

        ��@�*�� 1W�V��� ������: ���V��L�G �����        
        ��             12���V��U �w�G��. ��#�  !_���6�W  

        ��_�G�� �'�? $Q	\ H�����. �F�_��L���,����             
          �]�(���A�6 �Y� �� mw����� �;��L�������       

         ��@�*�� ������>���� �8����_ ��*����� �Q�A�L���       
 

                          Yâ rabbi heyyi'lenâ min emrinâ raşedâ 
                          Vecal meûnetikel azmâ lenâ mededâ 
                              Felâ tekilnâ ilâ tedbîri enfüsinâ 
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                              Felabdi ya'cize an tedbîri mâ fesedâ 
                          Entel alîmü ve kad veccehtü yâ emelî 
                          İlâ recâike kalben sâlilen ebedâ 
                              Felâ terüdde nehâyâ rabbi hâibeten 
                              Febahrucûdike yervî külle men veradâ 
                          Ve lirrecâe sevâbün ente ta'lemühü 
                          Fecal sevâbî devâmis sitrilî ebedâ. 
 

Allah Teala'nın izniyle dileğin en kısa zamanda yerine getirilir ve 
sıkıntılardanda kurtulursun. 
 

      12. Olmasını çok istediğin mühim bir dilek için, şu Ayetleri: 
 

�"���*   �"%�&!��� �'�(�&!��� �)�      �̂ �G������ �X����(!�<�� �����? �)� �B!��� 
          �̄ <�,�. �̂ �G������ �X����(!�<�� �M���? �]�� �"%�M�,��� �f.�f�A��� ���K��

       m�.�@�: e;���= DQ	\ ����/ ���K�� �Y%�(�.��    ���K�$a���� ���U����� 	
!����� ���K
 	M�*���K�� �'�3�������� e;���= DQ  �K m"%���/       �X����(!�<�� �+<���U H�T$�� ��

       �� ����/ H���>��� !"	� e8�!.�� �2!>�� ��� �̂ �G������    �� �z���. ��? �"���A�. �|�G�� �
         ��#%�� �{���A�.��?�� �;��(!��� �'�? 	
�f�5�.��?�� ��#�5�? �{�����. �<�?�� �̂ �G����

   �5	\��? �'�.�� �"	M�A�? ���K��         ��<���? �]<�� ml�I<�* �7�	��(�A�6��(�* -)��� �"�>
          �<�� �Q�%��$�� �z����. �G��?	��� �j�L���6 �)� ������� �̂ �G������ �X����(!���

      ���/ ���K�� ��Q�%�$�� ��� �G��#!5�� �z����.�� �G�!5��   9I�� �X ��T�* m"%G��@(.   ��<�� 
    ���L ����/ �7x��	E��� ��T�K ��5���f� ��         �'<�? �<�/ �@�I�>�? ��A�=��U �]�>�.�� ��� eQ
     	
��p�?���� �����6�� �)� �2�%�[�U  �#$��A�� �R�!5��� ��#�*���S�    ��K �7���$M�C�>�. �"
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            �'�(�&!�<�� ��<�K �4�_��#![���� �u�%�k��� �"����/ ���K $��� �]����� H�T$�� -)�
    �]����� H�T$�� -)� ��K �"%�&!���       �8�W!�<�� �R�9@<	E��� �����(���� ���K$��� 

          �<!(�/ -)� �7��,��<�� �����M�>�(��� �G�!��g��� �f.�f�A��� �'�(�%�#�(��� �'�?���(���
         ��5���,��� -;��(������ �]�� �G���I�(��� ���G������ �+�������� -)� ���K �7�	\���[�.

     �X����(!��� �����? �]�� �B�����.   �"%�M�,��� �f.�f�A��� ���K�� �̂ �G������  !"�#y���� 
           �s��<�%�v m@�&�� ��T�M�K 	7�	M�.���� ��T�M�K 	
��f�. ���� ��T�M�K ���K �'�?��.
         DQ<�L���� �Q%���g��� �f�/���� �f.�f�A��� ����/���� �����A��� ���(����* ��	��c����

   ��� �����\���� �����\���� �l���M���      �7�<�5�M�(��� �7��f<���(��� �8���\���� �d���M
       �"%�&!��� �'�(�&!��� �8�9%�E��� ���,��� �F�G����(��� �R!@�E�(��� ���#�J�(������K�$J��
          e@<!(�,�? �� �@�%�� ����/ �"D����6�� �D��I�6 �7�� �8����\������ �
�W�g��� H��

     e@!(�,�? �� �@�%�� �
x ����/��       -)� �$���� ��T�\�� ��T�\ ��� �Q�A�C�6 �7����
�"D����� �]���,��� �]��x ����/�� e@!(�,�? �� �@�%�� ����/  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Sebbeha lillâhi mâ fis semâvâti vel 
ardı ve hüvel azîzül hakîm. Lehü mülküs semâvâti vel ardı 
yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Hüvel evvelü vel 
âhiru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. 
Hüvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin sümmes 
tevâ alel arşi ya'lemü mâ yelicü fil ardı ve mâ yahrücü minhâ 
ve mâ yenzilü mines semâi ve mâ ya'rucü fîhâ ve hüve 
meaküm eyne mâ küntüm vallâhü bimâ ta'melûne basîr. Lehü 
mülküs semâvâti vel ardı ve ilellâhi türceul  umûr. Yûlicül leyli 
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fin nehâri ve yûlicün nehâri fil leyli ve hüve alîmün bi zâtis 
sudûr. Lev enzelnâ hâzal kurâne alâ cebelin leraeytehü hâşian 
mütesaddian min haşyetillâhi ve tilkel emsâlü nadribühâ 
linnâsi leallehüm yetefekkerûn. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ 
hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. 
Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve el melikül kuddûsüs selâmül 
mü'minül müheyminül azîzül cebbârül mütekebbirü 
sübhânallâhü ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül hâlikul bâriul 
musavviru lehül esmâül Hüsnâ yüsebbihü lehü mâ fîs 
semâvâti vel ardı ve hüvel azîzil hakîm. Allâhümme yâ men 
hüve hâkezâ ve lâ yezâlü hâkezâ ve lâ yekûnü hâkezâ ehadün 
ğayrühü eselüke bismikel aliyyil a'lel azîzil eazzel celîli ecellil 
kebîril ekberil kerîmil ekremil mahzûnil meknûnit tâhiril 
mutahhiril mukaddesil mübârekil hayyil kayyûmir rahmânir 
rahîmi zil celâli vel ikrâmi en tüsalli ve tüsellim alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin ve en tefalelî 
kezâ ve kezâ ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ 
âlihi ve sahbihi ve sellim. 
 

48 defa okursan, istediğin bütün maksatlara ulşırsın.  
      Bu Ayeti kerimeleri kendine vird edinip, hergün sabah ve ikindi 
namazından sonra birer defa okumaya devam edersen, daha 
güzel olup dilediğin her şey Allah c.c. ın izniyle olur. 
 

      13. El Kenani r.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: İstediğin bütün 
dileklere ulaşmak için önemli ve celil bir faydadır. Kamerin 
menzillerindeki bu sırları bilen kişi çok güzel bir şey öğrenmiş olur. 
 

      Kamer Şartayn menzilinde iken Fatiha suresi ile şu Ayeti: 
 

   �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*      �'�3�������� ���K�$a���� ���U����� 	
!����� ���K
e;���= DQ	M�*���K��m"%���/   

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru 
vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kılıp, namazdan sonra 66 defa Yâ 
Allâh, 37 defa Yâ Evvel ve 1001 defa Yâ Âhir deyip dileğini Allah 
Teala'dan isterse, Allah c.c. okuyanın dileğini en kısa zamanda 
yerine getirir. 
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      Kamer Butayn menzilinde iken Fatiha suresi ile şu Ayeti: 
 

            �]<�� �'<	M�. �"���� m@���� �]�� 	7�	M�. �! �� �̂ �G������ �X����(!��� �j.�@�*
%���/ e;���= DQ	M�* ���K�� e;���= $Q	\ �+���U�� }2���&��m"  

 

Bedîus semâvâti vel ardı ennâ yekûnü lehü ve veledün ve lem 
yekün lehü sâhibetün ve halaka külle şeyin ve hüve bi külli 
şeyin alîm. 
 

Okuyarak iki rekat namaz kılıp, namazdan sonra 288 defa Yâ 
berru, Yâ bedî' deyip Allah Teala'dan muradını dilerse, Allah c.c. ın 
izniyle izniyle muradına ulaşır. Saadet kapıları okuyana açılır. 
 

      Kamer Süreyya menzilinde iken Fatiha ve Mülk sureleriyle iki 
rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 270 defa Yâ Cemîl, Yâ 
Câmi' isimlerini zikredip, dileğini isterse Allah Teala dileğini yerine 
getirir. Veya Yâ Cemîl ismini 83 defa okuyup, dileğini istersen 
dilediğini Allah Teala yerine getirir. 
 

      Bazı meşayih şöyle buyurmuştur: Kamer Süreyya menzilinde 
iken Fatiha ile şu Ayeti kerimeyi: 
 

�T$�� �8���E��� ���*��_ �j�J	E�����(����A��� �w�G �)� �@�(�,����� ���(���� �'.  
 

Fekutıa dâbirul kavmillezîne zalemû vel hamdülillâhi rabbil 
âlemîn. 
 

Okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 73 defa Yâ 
Cemil ismini zikredersen, kast etmiş olduğun zalim düşmanını 
cezalandırmış olursun. 
 

      Kamer Süreyya menzilinde iken Fatiha suresi ile şu Ayeti: 
 

e"%�,�& ��C�� �G�!g	C��� $7���� e"%�A�  ��C�� �G����*���� $7��  
 

İnnel ebrâra lefî neîm. Ve innel füccâra lefî hamîm. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 124 defa Yâ 
Câmi' ismini zikredersen, düşmanına üstün gelirsin. Düşmanın 
olan kişi seni sevmeye başlar. 
 

      Kamer Deberan menzilinde iken Fatiha suresi ile şu Ayeti: 
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e;���= DQ	M�*���K�� �'�3�������� ���K�$a���� ���U����� 	
!����� ���Km"%���/   
 

Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli 
şeyin alîm. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 55 defa Yâ 
Dâim, 65 defa Yâ Deyyân ismi şeriflerini okuduktan sonra, Allah 
Teala'dan rızık, mal, bereket ve vatan dilersen, dileğine Allah 
Teala'nın izniyle ulaşırsın. 
 

      Kamer Hak'a menzilinde iken Fatiha suresi ile şu Ayeti: 
 

e;���= DQ	M�*���K�� �'�3�������� ���K�$a���� ���U����� 	
!����� ���Km"%���/   
 

Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli 
şeyin alîm. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 11 defa Yâ 
Hû, 20 defa Yâ Hâdî ve 95 defa Yâ Muhlik ismi şeriflerini 
okuduktan sonra, Allah Teala hazretlerinden başarı ve zafer 
istersen, muradına nail olursun. 
 

      Kamer hen'a menzilinde iken Fatiha ve Ayetel kürsi ile iki rekat 
hacet namazı kıl. Namazdan sonra 46 defa Yâ Velî, 66 defa Yâ 
Vekîl, 20 defada yâ Vedûd isimlerini okuduktan sonra Allah 
Teala'dan lutf, afiyet ve zorlukları kolaylaştırmayı istersen, Allah 
c.c. ın izniyle muradına naikl olusun. 
 

      Kamer Zira' menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti kerimeyi. 
 

�7��/�G�!f�� �'�,�  �8�� �]� ��/�G�f�6 �"�>� �� �; �7�	����,�6��? �"�>�.��������  
 

Efera eytüm mâ tahrasûn. Eentüm tezraûnehü em nahnüz 
zâriûn. 
 

Okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 37 defa Yâ 
Zekiyyü ismini okursan üzüntü ve kederlerin gider, Allah c.c. ın 
izniyle refaha ulaşırsın. 
 

      Kamer Nesre menzilinde iken Fatiha suresi ile Âli İmran 
suresinin başından 9. Ayetin sonun olan (İnnallâhe lâ yuhlifül 
mîâd). a kadar okuyup iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 
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Yâ Hayyü Yâ Kayyûm Yâ Hamîd Yâ Hakîm Yâ Hannân Yâ Halîm 
Yâ Hâfid Yâ Hakem ismi şeriflerini 1557 defa zikredersen, dünya 
ve ahiret hayrına ulaşırsın. Ayrıca makam, izzet ve şerefe, Allah 
c.c. ın izniyle ulaşırsın. 
 

      Kamer Tarfe menzilinde iken Fatiha suresi ile Taha suresinin 
başından 3. Ayetin sonu olan (Limen yahşâ) ya kadar okuyup, iki 
rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 215 defa Yâ Tâhir, 254 
defa Yâ Mutahhir ismi şeriflerini zikredersen, ahlakın düzelir ve 
Allah c.c. a itaatlı olursun. 
 

      Kamer Cebhe menzilinde iken Fatiha suresi ile Yâsîn suresinin 
başından 5. Ayetin sonu olan ''Azîzir rahîm'' e kadar okuyup iki 
rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 310 defa Yâ Müyessir 
ismini zikredersen, matlubun olan kişiye Allah Teala'nın izniyle nail 
olursun. 
 

      Kamer Harsan (Cebere) menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti: 
 

�7�	M�%�� �'	\ �]�� �
�	E�. �7�� 1c�%�= �_��G�� ����� �s���?�� ��(! ��  
 

İnnemâ emruhü izâ erâde şeyen en yekûlehü kün feyekûn. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 111 defa Yâ 
Kâfî ismi şerifini zikredersen, korktuğun her şeyden Allah c.c. ın 
izniyle emin olursun. 
 

      Kamer Sarfe menzilinde iken Fatiha suresi ile şu Ayeti: 
 

-;��[�. �'�? ���q���. �s�_����A�* mO%�J�� -)���f.�f�A��� 9H���E��� ���K��   
 

Allâhü latîfün bi ıbâdihi yerzüku men yeşâü ve hüvel kaviyyül 
azîz. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 129 defa Yâ 
Latîf ismi şerifini zikredersen, derdin, üzüntün ve kederin gider. 
İstemiş olduğun dileğinde Allah c.c. ın izniyle yerine getirilir. 
 

      Kamer Avva menzilinde iken Fatiha suresi ile şu Ayeti: 
 

���f�5�6�� -;��[�6 �'�? �����(��� ��6���6 �����(��� ������? !"�#$��� �Q	: �����(���  
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         �%�* -;��[�6 �'�? P
�T�6�� -; ��[�6 �'�? 9f�A�6�� -;��[�6 �'!(�?�F�@   ��! �� ���%�����
m�.�@�: e;���= DQ	\ ����/ 

 

Kulilâhümme mâlikel mülki tü'tîl mülke men teşâü ve tenziul 
mülke mimmen teşâü ve tü ızzü men teşâü ve tüzillü men 
teşâü bi yedikel hayru inneke alâ külli şeyin kadîr. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 90 defa Yâ 
Melik, 57 defa Yâ Mecîd  ismi şeriflerini zikredersen, Allah c.c. ın 
izniyle sıhhat ve nimetin devamına ulaşırsın. 
 

      Kamer Semak menzilinde iken Fatiha suresi ile şu Ayeti: 
 

     �:�� �Y������ ������ ��5�%���/ �������� ��5!*�G      �8��<�E��� �<���/ �� ���I� ��� ��5�? ��@
�'.������M��� 

 

Rabbenâ efrı' aleynâ sarban ve sebbit akdâmenâ vensurnâ 
alel kavmil kâfirîn. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 256 defa Yâ 
Nûr ismi şerifini zikredersen, bütün kardeşlerinin arasında büyük 
bir nasibe nail olursun. 
 

      Kamer Ğafir menzilinde iken Fatiha suresi ile şu Ayeti: 
 

e"%�&�G �w�G �'�? 1����: m8�W�� 
 

Selâmün kavlen min rabbin rahîm. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 131 defa Yâ 
selâm 180 defa Yâ Semî' ismi şeriflerini zikredersen, dünyada ve 
ahirette korktuğun her şeyden emin olursun. 
 

      Kamer Zebane menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti kerimeyi: 
 

�7�	��(�A�6 ��?�� �"	M�E���U -)��� 
 

Vallâhü halakaküm vemâ ta'melûn. 
okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 150 defa Yâ 
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Alîm, 1020 defa Yâ Azîm isimlerini zikredersen, doğru yola ve 
başarılara Allah'ın izniyle nail olursun. 
 

      Kamer Eklil menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti kerimeyi: 
 

  ��� �B�6��C�? �s�@�5�/��  ���K$��� ��#�(���A�.�� �u�%�k   ������� �����? �"���A�.��   ���,�������
	�	E���6��?�� ��#�(���A�.$��� e2�:�G�� �'�? �� e2!��&����<�̂ �G���� �X��(	�	� � 

��� $��� eb�*��.���� eu�3�G����  �����? ew��>�\  
 

Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü 
mâ fil berri vel bahri ve mâ teskutu min verakatin illâ 
ya’lemühâ ve lâhabbetin fî zulümâtil ardı ve lâ ratbin ve lâ 
yâbisin illâ fî kitâbin mübîn. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 489 defa Yâ 
Fettâh ismi şerifini zikredersen, Allah'ın izniyle bol rızka nail 
olursun. 
 

      Kamer Kalbe menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti kerimeyi: 
 

�@%�I�,��� !u�&�� eX�!5�L �]�* ��5�E��� �c�� �1\�G����? �;��? �;��(!��� �'�? ��5��!f� ��  
 

Ve nezzelnâ mines semâi mâ en mübâreken feenbaknâ bihi 
cennâtin ve habbel hasîd. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 329 defa Yâ 
Sâdık Yâ Samed ismi şeriflerini zikredip, 110 defada salavat şerife 
okursan, Allah'ın izniyle insanların yanında yüksek mertebelere 
ulaşırsın. 
 

      Kamer Kalbe menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti kerimeyi: 
 

         �8���E��� ����/ �� ���I� ��� ��5%�����? �Y� �� ��5�(�&G��� ��5�����C�/��� �!5�/ �O�/���
���5�?���(��� ���I�  ��5�%���/ �¦E�& �7��\�� �'.������M���  

 

Va'fü annâ va'firlenâ varhamnâ ente Mevlânâ fensurnâ alel 
kavmil kâfirîn. Ve kâne hakan aleynâ nasrul mü'minîn. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 156 defa Yâ 
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Kayyûm, 314 defa Yâ Kadîr, 306 defa Yâ Kahhâr, 312 defa Yâ 
Karîb ismi şeriflerini zikredersen, bütün ihtiyaçların Allah Teala 
tarafından karşılanır ve düşmanlarına karşı üstün olursun. 
 

      Kamer Nuayim menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti kerimeyi: 
 

            �'<�? �7�<�\ �7�� �!?���� ��(���/�� 12�(�&�G e;��<�= $Q	\ �Y�A���� ��5!*�G
 e"%�A�  �X2!5�L�� }7��,�.�G�� mB�&���� ���*���E�(��� 

 

Rabbenâ ve sı'te külle şeyin rahmeten ve ılmâ. Ve emmâ in 
kâne minel mukarribîn. Feravhun ve reyhânun ve cennetü 
neîm. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 200 defa Yâ 
Rahmân Yâ Rahîm isimlerini  zikredersen, Allah'ın izniyle dünya 
ve ahiret hayırlarına ulaşırsın. 
 

      Kamer Belde menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti kerimeyi: 
 

            e"%<���� �s�T�U�� $7�� }2�(����� ���K�� H��	E��� �T�U�� ����� ���*�G 	T�U�� �����T�\��
m@.�@�=  

 

Ve kezâlike ahzü rabbike izâ ehazel kurâ ve hiye zâlimetün 
inne ahzehü elîmün şedîd. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra300 defa Yâ 
Şehîd, Yâ Şedîd isimlerini zikredersen, Allah'ın izniyle düşmanın 
olan kişiye istediğin zararı verdirirsin. Sen yinede Allah'tan kork! 
 

      Kamer Zabih menzilinde iken Fatiha suresi ile şu Ayeti 
kerimeyi: 
 

!"	��"%�&!��� �w�!�!>�� ���K �)� $7�� ���*��>�%�� �"�#�%���/ �w��6   
 

Sümme tâbe aleyhim liyetûbû innallâhe hüvet tevvâbür rahîm. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 409 defa Yâ 
Tevvâb ismi şerifini zikredersen, dininde, dünyanda ve ahretinde 
meydana gelebilecek zararlardan Allah Teala hazretlerinin izniyle 
korunursun. 
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      Kamer Sa'di beli' menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti kerimeyi: 
 

           �8��<�E��� �<���/ �� ���I� ��� ��5�? ��@�:�� �Y������ ������ ��5�%���/ �������� ��5!*�G
.������M���          �4�<�%�,��� ��� �Y�*�$p�� �
���E����* ���5�?x �'.�T$�� -)� �Y���p�. �'

-;��[�.��? -)� 	Q�A�C�.�� ���(���$a�� -)� PQ�S�.�� �4���U��� ����� ��%� 9@��  
 

Rabbenâ efrı' aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ 
alel kavmil kâfirîn. Yüsebbitullâhüllezîne âmenû bil kavlis 
sâbiti fil hayâtid dünyâ ve fil âhirati ve yüdıllüllâhüz zâlimîne 
ve yefalülâhü mâ yeşâ'. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 500 defa Yâ 
Müsebbit ismini zikredersen, bütün işlerinde Allah'ın izniyle sabit 
ve heybetli olursun. 
 

      Kamer Sa'dil suud menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti: 
 

        ���f�5�6�� -;��[�6 �'�? �����(��� ��6���6 �����(��� ������? !"�#$��� �Q	: �����(��� 
         �F�@�%�* -;��[�6 �'�? P
�T�6�� -; ��[�6 �'�? 9f�A�6�� -;��[�6 �'!(�?   ��! �� ���%�����

	\ ����/m�.�@�: e;���= DQ 
 

Kulilâhümme mâlikel mülki tü'tîl mülke men teşâü ve tenziul 
mülke mimmen teşâü ve tü ızzü men teşâü ve tüzillü men 
teşâü bi yedikel hayru inneke alâ külli şeyin kadîr. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 600 defa Yâ 
Habîr Yâ Hâlik isimlerini zikredersen, sözlerin  geçerli olup, 
şanında yüce olur. 
 

      Kamer Sa'dil ahbiyye menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti: 
 

           14��<�M�* �s���,��<���� ��l�p�\ ����\�� �)� ���	\��� ���5�?x �'.�T$�� ��#9.����.
1W%�����  

 

Yâ eyyühellezîne âmenuz kürullâhe zikran kesîrâ. Ve sebbihu- 
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hü bükraten ve asîlâ. 
okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 700 defa Yâ 
Zekiyyü Yâ Zettavl isimlerini zikredersen, duan kabül olup, 
sözünde geçerli olur. 
 

      Kamer Feraül mukaddem menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti: 
 

-;��[�.��? -)� 	Q�A�C�.�� ���(���$a�� -)� PQ�S�.��  
 

Ve yüdıllüllâhüz zâlimîne ve yefalülâhü mâ yeşâ'. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 800 defa Yâ 
Dâr ismi şerifini zikredersen, sana zulmeden kimseyi kötü 
maksadıyla birlikte nefsinden geçirirsen, Allah c.c. ın izniyle o 
kişiye zulmedersin. 
 

      Kamer Feraül muahhir menzilinde iken Fatiha ile şu Ayeti: 
 

            �)� �Q%��<�� �'<�/ �7�9@�I�. �'.�T$��� ���(���$a�� ����/ �)� 	2�5�A�� ����
���/ ��#� ��k���.���7�������\ �"�K�4���U����* �"�K�� ��L  

 

Elâ la'netüllâhi alez zâlimîn. Ellezîne yesuddûne an sebîlillâhi 
ve yebğûnehâ ıvecen ve hüm bil âhiratihüm kâfirûn. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 900 defa Yâ 
Zâhir ismini zikredersen, düşmanını kahreder ve düşmanına üstün 
gelirsin. 
 

      Kamer Reşa menzilinde iken Fatiha suresi ile şu Ayeti: 
 

         1W�V��/ �F�@�L���� H�@�#�� 1���i �F�@�L���� H��h�� ��(%�>�. �F�@�g�. �"����
��5�v����  

 

Elem yecidke yetîmen feâvâ. Ve vecedeke dallen fehedâ. Ve 
vecedeke âilen feağnâ. 
 

okuyarak iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 1000 defa 
Yâ Ğanî Yâ Ğâlib ismi şeriflerini zikreden kimsenin ihtiyacı 
giderilir. Her yerde sözü geçerli olup, şanı yücelir, hali düzelir, 
dininde ve dünyasında doğru yolu bulur. 
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S E K İ Z İ N C İ   B Ö L Ü M 

 

RIZIK  İÇİN 
      1. Rızık için hergün sabah bu dua okunursa, Allah c.c. okuyan 
kişinin rızkını genişletir. 
      Bir işyeri sahibi bu duayı hergün dükkanını açtıktan sonra üç 
defa okursa, müşterisi artar ve bozuk olan işleri düzelir. Bu dua 
yazılıp, işyerine asılır ve hergün 3 veya daha fazla okunursa, Allah 
c.c. ın izniyle büyük tesiri görülür ve işyerinin müşterisi çoğalır. 
      Yazılacak ve okunacak olan dua budur: 
 

       �� �@�\ �W�* ����%�3 1��W�& �1:�q�G ��5�:�q�G� !"�#$����   ��5�V��/�_ �u�g�>���  �W<�*
         �{���C�(��� �7��,���� �'.�@���� ���E�C��� �'�%�>�,%�S�C��� �'�/ ���* 	���A� �� �_�G
          �]<�6�G�@	E�* �]�5�V��f�& �Q�A�L �'�? �7��,���� e8��(�A�?�� e7��f�,�? DQ	\ �'�/

    �7�95���� �����M��� �'�%�*    �= �_��G�� ����� �s���?�� ��(! ��      �'<	\ �]�� �
�	E�. �7�� 1c�%
        �7��A�L���6 �]�%������ e;���= DQ	\ �X�	M���? �s�@�%�* H�T$�� �7��,������ 	7�	M�%�� 

    ���U����� �
!����� �'�? 	
!����� ���K      �'�3�<������� ���K�$a���� ���U��� �@�A�* 
       ��� �;���= �]���p�(�\ �b�%�� m"%���/ e;���= DQ	M�* ���K��    �<������ �̂ �G���� 

          �F�G�@<�. ��<�K�� mG��I�*���� �]	\�G�@�6�� �"%���A��� �j%�(!��� ���K�� �;��(!���
  ���(����A��� �w�G �)� �@�(�,����� �l������� �O%�J$��� ���K�� �G��I�*����*  

 

Allâhümmerzuknâ rizkan halâlen tayyıben bilâ keddin 
vestecib duâenâ bilâ reddin ve neûzü bike anil fedîhateynil 
fakri ved dîni sübhânel müferrici an külli mahzûnin ve 
ma'mûmin sübhâne men ceale hazâinihü bi kudretihi beynel 
kâfi ven nûni İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûlelehü 
kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü külli şeyin  ve 
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ileyhi türceûn. Hüvel evvelü minel evveli vel âhirü ba'del âhiri 
vez zâhirü vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Leyse ke 
mislihi şeyün fil ardı velâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Lâ 
tüdrikühül ebsârün ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül 
habîr. Vel hamdülillâhi rabbil âlemîn. 
 

      2. Rızık ve müşteri celbi için: Bir kağıt üzerine şu Ayeti: 
 

�"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*��%���/ �� ��M�? �s��5�A���G��   
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve rafa'nâhü mekânen aliyyâ. 
yaz ve yazdığını dükkana as. Başka bir kağıt üzerine bu Ayeti 
kerimenin vefkini yazıp bu vefki dükkan sahibi üzerinde taşırsa, 
Allah c.c. ın izniyle müşteriler o işyerine celb olur. 
      Yazılacak Ayeti kerimenin vefki budur: 
 

 
 

      3. Hergün sabah ve akşam bu dua rızık için okunursa, okuyan 
kimsenin rızkı artar ve malındada bereket olur. 
      Okunacak dua budur: 
 

   �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*     ����� �T�(��� �"�&��G��.�� ��D��S�(��� �H�_��K��. 
       <�J������� �F�@<���/ �"�&�G�� �'.������A��� �X����p�/ �Q%�E�?��.��   �"%<�a�A��� ��

        ���:��q��<�(��� �;��%�&���� �'�? ��5���A�L��� ���A�(�L�� �"�#D�	\ ���(�����(������
���,���!I���� �;��@�#9[���� �'�%�C�>.�@�I���� ���%��!5�� �'�? �"�#�%���/ �Y�(�A� ��  
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�(����A��� �w�G �)� �@�(�,����� ���(����A��� !w�G��. ���?x ��*  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ hâdiyel mudillîne ve yâ râhimel 
müznibîne ve yâ mukîle asarâtil âsirîne irham abdeke vel 
hataral azîme ve lil müslimîne küllihim ecmeîne vecalnâ minel 
ahyâil merzûkîne enamte aleyhim minen nebiyyîne ves 
sıdîtefeyni veş şühedâi ves sâlihîne âmîn. Yâ rabbel âlemîne 
Vel hamdülillâhi rabbil âlemîn. 
 

      4. Bir işyerinin alışverişinin güzel olması ve müşterilerin işyeri 
sahibine muhabbet etmesi için: Bu hirz yazılıp, işyeri sahibi bunu 
üzerinde taşırsa, müşteriler onu sever ve alışverişide güzel olur. 
      Yazılacak dua budur. 
 

          mu.���: mB�>���� �)� �'�? m��I�  �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���*   �'<�? �]! ��
          �� ��6���� ��$��/ ��	��A�6 $��� �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"���* �]! ���� �7��(�%����

 !"�#$���� ���(�����?         �!�<�& �X��5�*�� �8�_x �_������ �w�	�	: �u���&�� �ODJ�/ 
  �"�K�l���\      �"�K�_��<������ �"�K�G�	\	��� �"�#���� ���� �"�K�_�������� �"�K�l�k���

          �;��(<������ �s�T�K �+�,�* ��T�K �w��>�\ �Q�?��& �7�$\�_ ��� �"�#�S�%�*����
   � ��D��� ���A�i��U �X��.�����     �w�G �+�,�* ���A�(�L�� ���A�V��3 �'.���v�

           �"<�#�*�G ����� ����@�L���� �'�? �"�K ������� �G�9I�� ��� ���C� �� ���(����A���
           �@�/�� ��? ��T�K �� �@�: ���? �'<�? ��5�p�A�* �'<�? ��5���.����. ��	���: �7�	����5�.

     �7�� �7�	������(��� ���@��� �'�(�&!���    ������� 14�@�&��� 12�,�%�$��� �Y� ��\
�K<�? ��5�.�@�� mj%�(�L �"< �7����S�,��� �Y�(���/ �@�E����<! �� 	2!5�g�"�#<  
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   $��� �Y� ��\ �7�� �7����S�,�(��     �'.�T$�� $7�� ������. x    ��<	��(�/�� ��<�5�?
      �_ ��($�	\ ��_�� �'�(�&!��� �"�#�� 	Q�A�g�%�� �X��,���!I��    �<�#�%���/ �Q<�U

       �! �� �"�.���?��. �
��: �1:�q�G ��K�@�5�/ �@�L�� �w����,�(��� �!.���\�q ����   ��T�K 
             ew���<�& ���%�k�* -;��[�. �'�? ���q���. �)� $7�� �)� �@�5�/ �'�? ���K �Y����:

   ����* �R�!5�� ��� �7D�����    1���L�G �F��6�c�. �z�,��  e��?��i DQ	\ ����/  ���6�c�. 
     e+%�(�/ �z�� DQ	\ �'�?   �� �� ��5!*�G��      H�� ���%�v e_����* ��>!.�G	� �'�? �Y�5�M��

e��G�q   ��� ���>�%�* �@�5�/ !��,�(    �Q�A�L��� �4���!I�� ���(%�E�%�� ��5!*�G �8   �'�? 14�@������ 
 ���#�6 �R�!5��     �� �X����($p�� �'�? �"�#�:�q�G��� �"�#�%���� H    �<�5�%�* �Q�A�L� !"�#$��

         �"�K�G�<	\	��� �"�K�l�k��� �"�K�l���\ �!��& �X��5�*�� �8�_x �_������ �'�%�*��
�"�#���� ����        �j<�%������� �4!_���(����� �2!��,�(����* �7��A��!>�%�� �"�K�@%���/�� �"�K���& 

      ���� ��T�K �w��>�\ �Q�?��& �7�$\�_ ����� �;����[����    eG�f�L ���%�v �'�? �;��(����
       -)� �w���i ew�G�� ���� e����� ���� 12�(���\ 1W�p�?    e2<���%�3 e4���g�[�\ 12���%�3  

          �7�����* e��& $Q	\ ��#��	\	� ��6���6 �;��(!��� ��� ��#�/������ mY�*��� ��#	����
��#�*�G     �A�(�L�� �F�_����/ �w�	�	: �Q�%�? !"�#$����       �4!_��<�?�� �2<!��,�? ����� ��

��T�K �w��>�\ �Q�?��& �"%�a�A��� �����A��� �)��* $��� �4!�	:���� �
���&���� *  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Nasrun minallâhi ve fethun karîb. 
İnnehü min süleymâne ve innehü bismillâhirrahmânirrahîm. 
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Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî müslimîn. Allâhümme attıf ve habbib 
kulûbe evlâdi âdeme ve benâti havvâ kebîrihim ve sağîrihim 
ve evlâdihim ve inâsihim ve zükûrihim ve esvedihim ve 
ebyadıhim fî dükkâni hâmili kitâbî hâzâ bi hakki hâzihil esmâi 
vel âyâti hâdıîne zellîne sâğırîne tâiîne ecmeîne bi hakki rabbil 
âlemîn. Ve nüfiha fis sûri fe izâ hüm minel ecdâsi ilâ rabbihim 
yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beasenâ min mer kadinâ hâzâ 
mâ ve ader rahmânü sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten 
vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve lekad 
alimetil cennetü innehüm le muhdarûn. İn kânet illâ yüsrâ. 
İnnellezîne âmenû ve amilüs sâlihâti seyecalü lehümür 
rahmânü vüddâ. Küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyel mihrâbe 
vecede ındehâ rizkan kâle yâ meryemü innî leki hâzâ kâlet 
hüve min ındillâhi innallâhe yerziku men yeşâü bi ğayri hisâb. 
Ve ezzin finnâsi bil hacci ye'tûke bi ricâlen ve alâ külli dâmirin 
ye'tine min külli feccin amîk. Rabbenâ innî eskentü min 
zürriyetî bi vâdin ğayri zî zerin ınde beytikel muharremi 
Rabbenâ liyükîmüs salâte fecal efideten minen nâsi tehvî 
ileyhim verzükhüm mines semerât. Allâhümmecal beynî ve 
beyne evlâdi âdeme ve benâti havvâ kebîrihim ve sağîrihim ve 
zükûrihim ve inâsihim hurrihüm ve ağabeydihim li yettebiûne 
bil mehabeti vel meveddeti vel beyı veş şirâ ve ilâ dükkâni 
hâmili kitâbî hâzâ vel esmâi min ğayri cezrin velâ eserin velâ 
erib. Daraballâhü meselen kelimeten tayyibeten keşeceretin 
tayyibetin aslühâ sâbitün ve feruhâ fis semâ'. Tü'tî ükülehâ 
külle hînin bi izni rabbihâ. Allâhümme meyyil kulûbe ıbâdike 
ecmeîne ilâ mehabbeti ve meveddeti hâmile kitâbî hâzâ ve lâ 
havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 
 

      5. Rızık celbi için bu Ayeti kerime her farz namazın arkasından 
100 defa okunursa, Allah c.c. okuyan kişinin rızkını genişletir. 
      Her farz namazın arkasından okunacak Ayeti kerime budur: 
 

�*   �"%�&!��� �'�(�&!��� �)� �"��        -;��[<�. �'�? ���q���. �s�_����A�* mO%�J�� -)�� 
�f.�f�A��� 9H���E��� ���K��  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü latîfün bi ıbâdihi yerzüku 
men yeşâü ve hüvel kaviyyül azîz. 


